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NOTAT 

 

Informationsmail om energiforsyningssituationen nr. 3 

 

 

Online briefing om energiforsyningssituationen ved Energistyrelsen 

Den 19. september var Energistyrelsen inviteret i KL-studiet for at orientere 

om energiforsyningssituationen til kommunerne og de kommunale rednings-

beredskaber. Ca. 200 loggede på. Vicedirektør Martin Hansen holdt oplæg, 

og efterfølgende besvarede han og beredskabschef i styrelsen Jesper Rode 

Tholstrup spørgsmål. Energistyrelsens budskab var klart; vi har en stabil 

energiforsyning i Danmark, men situationen er alvorlig, og forholdene kan 

hurtigt ændre sig. Forventningen er, at vi kan komme igennem en gennem-

snitlig vinter uden at skulle afbryde el- og gaskunder, men det kræver, at alle 

sparer på energien. Får vi en kold og vindstille vinter, og holder de internati-

onale energimarkeder op med at fungere, kan forsyningssikkerheden blive 

udfordret allerede denne vinter. Vinteren 2023/24 kan blive mere kritisk. 

 

Kommunerne skal forberede sig på strømnedbrud 

Energistyrelsens budskab til kommunerne var at have fokus på, at nødbe-

redskabet fungerer i tilfælde af strømnedbrud. Der kan opstå perioder til vin-

ter, hvor der ikke er balance mellem udbud og efterspørgsel på elmarkedet. I 

sådanne tilfælde kan Energinet, i yderste nødstilfælde, fordele strømmen i 

nettet ved at afbryde elforsyningen til et geografisk område i ca. 2 timer ad 

gangen – såkaldt ”rullende brownouts”. Omfanget af det geografiske område 

og varigheden af strømnedbruddet vil afhænge helt af situationen og varsles 

først umiddelbart inden. Energistyrelsen fremhævede, at kommunerne bør 

have opmærksomhed på, om fx vandforsyningen og spildevandshåndterin-

gen virker i tilfælde af strømafbrydelse, om beredskabsplanen for ”nødvand” 

er på plads, om kommunikation og drift kan forsætte uden mobildækning, 

om driften af skoler/daginstitutioner kan foregå uden strøm, om borgere af-

hængig af energi i hjemmet er sikret mv.  

  

Sektoransvaret gælder – KL ønsker koordineret kommunikation 

Det er fortsat de enkelte sektorministerier, der har ansvaret for at orientere 

kommunerne nærmere ift. nødberedskab på de respektive ressortområder. 

F.eks. har Center for Cybersikkerhed under Forsvarsministeriet ansvaret for 

mobilnettet, mens spildevandshåndtering hører under Miljøministeriet og det 

kommunale beredskab under Beredskabsstyrelsen. KL ønsker, at kommuni-

kationen til kommunerne bliver så koordineret som muligt og vil række ud til 

sektorministerier og Energistyrelsen for at sikre dette. KL vil også arbejde for 

så enstrenget kommunikation og governance som muligt, hvis situationen 

udvikler sig til egentlig krisestyringsmodus som under coronakrisen. 

 

 

Slides fra Energistyrelsens oplæg er vedhæftet. I kan også finde en opta-

gelse af hele oplægget inkl. Energistyrelsens svar på kommunernes og be-

redskabernes spørgsmål her. 

https://kl365-my.sharepoint.com/personal/hnb_kl_dk/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fhnb%5Fkl%5Fdk%2FDocuments%2FRecordings%2FWebinar%20om%20forsyningssikkerhedssituationen%20v%5FKL%20og%20Energistyrelsen%2D20220919%5F140047%2DM%C3%B8deoptagelse%2Emp4&ga=1

