
Persondatasikkerhed

på Gram Fjernvarme



Hvem er vi?

• Kraftvarmeværk med 1200 forbrugere/varme og 1500 
forbrugere/vand

• Leverer ca. 21.000 MWh varme og 260.000 m³ vand
• 3 fuldtidsansatte + en 30-timers ansat + rengøring og 

arbejdsmand
• 44.800 m2 solfangere
• 122.000 m3 dam-varmelager
• 5,5 MW-el gasmotor
• 2 x 5 MW gaskedler
• 10 MW elkedel
• 0,95 MW varmepumpe
• 1 MW overskudsvarme fra fabrik



Hvem satte focus?

• Indgangsvinkel var “ Der kommer nok en 
forbruger på et tidspunkt som spørger om 
vores data af ham/hende…”

• Det startede med tjek af PC-sikkerhed.

• Kontakt til Thomas Kallenbach Rådgivning

• Forelagt bestyrelsen.



Hvad vidste vi?

• Den eksisterende beredskabsplan var afsættet

– Viden om at der er en 72-timers regel ved brud på 
IT-sikkerhed.

• Pressen skrev: ”Datatilsynet har sat fokus på 
persondatasikkerhed”

• Der skal gøres ”noget”. Så er vi i gang.



Ressourser

• Timeforbrug på ca. 100 timer.

• Vores forbrug ca. 3 dage. 

– Interviews

– Data indsamling

– Gennemgang af politikker

• Alle ansatte involveres

• Driftsleder projektansvarlig



Hvad er gjort

• Vi har fået en Sikkerhedspolitik

• Det har skabt overblik i butikken

• Vi har fået bekræftet at det ikke er så skidt 
endda 



1 Målsætning/formål
Sikkerhedspolitikken skal til enhver tid understøtte Gram Fjernvarmes værdigrundlag 
og vision samt de strategiske mål, der er i IT-strategien.

Forsyningssikkerheden er Gram Fjernvarmes vigtigste aktiv og 
informationssikkerhedspolitikken har til formål at sikre:

• Forsyningspligt så kunderne hos Gram Fjernvarme har tillid til at 
forsyningspligten overholdes.

• Tilgængelighed så informationer og lagret viden er tilgængelig på de tidspunkter 
autoriserede brugere har behov for oplysninger

• Integritet så de lagrede informationer er korrekte og fuldstændige samt at de 
anvendte IT-systemer fungerer korrekt

• Fortrolighed så lagrede informationer i IT-systemerne er beskyttet mod 
uautoriseret udbredelse og anvendelse. 



Samarbejde med Databehandlere

• Nødvendigheden af aftaler med 
databehandlere

• Hvad skal de leve op til

– sporbarhed

• Opbevaringsbegrænsning

• Der SKAL være mulighed for logning. Skal 
gemmes i 6 mdr.



Opfølgning

• Logning af:

– FOF (DFF-EDB program)

– Kamstrup (varme- og vandmålere)

– Windows mappestruktur (på vores egen server)

• Personhenførbare data må maksimalt gemmes 
i 30 dage

• Data flow skal dokumenteres
– Kortlægning       Risikovurdering       Dokumentation



Tak for ordet


