
Dato: 12. oktober 2022 

 

Sags ID: SAG-2022-03893 

Dok. ID: 3260650 

 

E-mail: JEMA@kl.dk 

Direkte: 3370 3523 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 1 af 3 

NOTAT 

 

 

Informationsmail om energiforsyningssituationen nr. 5 

 

Brev fra Energistyrelsen om behov for sektorgennemgang  

Til jeres orientering sendte Energistyrelsen den 7. oktober et brev til rele-

vante sektormyndigheder, hvor myndighederne bl.a. opfordres til at kort-

lægge deres sektors kritiske funktioner og processers afhængighed af 

energi, samt hvilke konsekvenser en strømafbrydelse kan have.  

 

På baggrund af Energistyrelsens henvendelse sendte Beredskabsstyrelsen 

den 10. oktober en mail til samtlige kommunale redningsberedskaber, hvor 

de bl.a. opfordres til at foretage en gennemgang af kritiske funktioner og pro-

cessers afhængighed af energi, gennemgå planer og procedurer i tilfælde af 

strømafbrydelse samt sikre, at redningsberedskabet har tilstrækkelige be-

holdninger af brændstof til at kunne varetage deres opgaver. Den 11. okto-

ber videresendte Miljøstyrelsen ligeledes Energistyrelsens brev til DANVA 

og Danske Vandværker, der har videreformidlet til deres medlemmer. 

 

Efter aftale med KL fremgår det af Energistyrelsens brev til sektormyndighe-

derne, at myndigheden opfordres til at inddrage KL så tidligt som muligt, hvis 

der er behov for at kommunikere til kommunerne, for at sikre en så kvalifice-

ret afdækning af relevante emner samt så klar og koordineret kommunika-

tion til kommunerne som muligt.  

 

./.. Energistyrelsens brev til sektormyndighederne og Beredskabsstyrelsens og 

Miljøstyrelsens mails til hhv. de kommunale redningsberedskaber, DANVA 

og Danske Vandværker er vedlagt til orientering. 

 

Beredskabsplanlægning i kommunerne 

KL vil i den kommende tid fokusere på at bidrage til at styrke beredskabs-

planlægningen i kommunerne. Konkret ved at se på, om der kan udarbejdes 

fælles opmærksomhedspunkter til, hvad de kommunale beredskabsplaner 

bør adressere i tilfælde af strømsvigt. I dette arbejde vil KL inddrage en bag-

grundsgruppe af redningsberedskaber og kommuner. Gruppen vil blive ned-

sat snarest. 

 

Nedfald fra webinar om forsyningssikkerhed på teleområdet 

Den 6. september var Center for Cybersikkerhed inviteret i KL-studiet for at 

orientere om forsyningssikkerhed på teleområdet til kommunerne og de 

kommunale redningsberedskaber. Ca. 275 loggede på. Kontorchef Henrik 

Frankerup Emanuelsen holdt oplæg om risikoen for udfald på mobilnettet i 

tilfælde af strømafbrydelser, og hvad kommunerne kan gøre for at sikre sig. 

Efterfølgende besvarede Henrik spørgsmål.  

 

 



Dato: 12. oktober 2022 

 

Sags ID: SAG-2022-03893 

Dok. ID: 3260650 

 

E-mail: JEMA@kl.dk 

Direkte: 3370 3523 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 2 af 3 

NOTAT 

 

Efter aftale med Henrik blev webinaret ikke optaget, og der sendes ikke 

plancher ud efterfølgende, men følgende hovedpointer kan gengives:  

 

– Hvis man sidder i en beredskabssituation, bør man overveje at anvende 

flere teleudbydere for ikke at være afhængig af én udbyder. Nogle telefo-

ner kan f.eks. bruge to simkort fra forskellige udbydere, andre et ekstra e-

sim. 

– Der findes ikke en national kortlægning af teleoperatørernes nødbered-

skaber, men flere operatører vil formentlig have etableret nødstrøm, der 

bør kunne håndtere et udfald i elforsyningen af den forventede varighed. 

Det kan dog ikke garanteres, at der er nødstrøm, da nødstrømsanlæg kan 

svigte, ligesom der kan være planlagt vedligehold af telemaster, nød-

strømsanlæg mv. 

– Der er ikke garanti for mobildækning. Det er derfor en sårbarhed at ba-

sere sin service eller ydelse på mobildækning alene. 

– Som beredskab kan man købe prioriteret adgang til tale, der giver fortrins-

ret til beredskabsaktører til at foretage opkald i 4G mobilnettet, når nettet 

måtte være overbelastet af opkald under ekstraordinære forhold som ek-

sempelvis strømafbrydelser mv. Vigtigt at prioritere centrale funktioner – 

hvis alle er prioriteret, så er ingen. Læs mere her. 

– 1-1-2 opkald bliver prioriteret i telenettet. 

– Satellittelefoner påvirkes som udgangspunkt ikke af strømafbrydelse. 

– Center for Cybersikkerhed opfordrer til, at man gennemfører test i praksis 

af, hvad der virker / ikke virker i tilfælde af en strømafbrydelse.  

– Et nationalt kort over telemaster er tilgængeligt på Mastedatabasen – det 

kan give et indblik i antallet af telemaster i ens område, men ikke sige no-

get konkret om sårbarheden ift. nødstrøm. 

 

Borgerrettet kampagnemateriale ift. at spare på energien 
Energistyrelsen har lanceret en national energisparekampagne. I den sam-
menhæng har Energistyrelsen udviklet og offentliggjort borgerrettet kommu-
nikationsmateriale med fokus på, hvad borgerne selv kan gøre for at spare 
på energien. Materialet består blandt andet af guides, plakater, klistermær-
ker, bannere og SoMe-materiale, som I frit kan bruge i jeres kommunikation 
til borgerne. 
 
I kan hente materialepakken ved at klikke her. 
 
I kan hente en guide til at anvende materialerne ved at klikke her. 

 

Energistyrelsen arbejder på at lave mere segmenteret materiale i næste fase 

af kampagnen. Kommunerne og KL er inviteret til at bidrage med vores øn-

sker. Hvis I har input til det, er I velkomne til at skrive til Isak Dyrløv Klindt på 

IDKL@kl.dk. 

 

Idékatalog til at sænke energiforbruget i bygningsdriften 

Energistyrelsen har også udarbejdet et idékatalog med forslag til konkrete til-

tag til at spare på energien i bygningsdriften. Kommunerne og KL har givet 

input til det. Formålet med kataloget er at tilbyde et mere oplyst vidensgrund-

lag om effekten af forskellige energisparetiltag i bygninger som hjælp til at 

prioritere indsatserne også i kommunerne. Kataloget kan findes her (klik på 

boks med ”idékatalog”). 

  

https://www.cfcs.dk/globalassets/cfcs/dokumenter/2021/vejledning-til-prioriteringsordningen-i-4g-netvark.pdf
https://www.mastedatabasen.dk/viskort/PageMap.aspx
https://sparenergi.dk/partner/national-energisparekampagne
https://sparenergi.dk/sites/forbruger.dk/files/contents/forbruger/en-ting-er-sikkert/ens_guide_til_materialepakke_september_2022.pdf
mailto:IDKL@kl.dk
https://sparenergi.dk/erhverv/sparerad-pa-arbejdspladsen/spar-pa-energien
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KL er i tæt dialog med Energistyrelsen om løbende at videreudvikle idékata-

loget. Hvis I har input til kataloget, som I gerne vil have bragt videre til Ener-

gistyrelsen, er I velkomne til at skrive til Isak Dyrløv Klindt på IDKL@kl.dk.  

 

På SparEnergi.dk findes der yderligere anbefalinger til, hvordan man kan 

spare energi på arbejdspladser. Det er blandt andet muligt at få råd om, 

hvordan man sparer på varmen, fx ved at gennemgå en tjekliste til varmean-

lægget. Der er også konkrete råd til energieffektivisering af svømmehaller. 

Anbefalingerne til at spare energi på arbejdspladsen kan findes her. 

 

 

Webinar om brev til bygningsejere om fjernvarme den 13. og 25. okto-

ber 

For at hjælpe kommunerne med opgaven om at give borgere klar besked 

om fjernvarme, inviterer KL sammen med Energistyrelsen og Boliganalysen 

til webinar med praktisk info til brug for opgaven. Det samme webinar afhol-

des hhv. 13. og 25. oktober og har til formål at klæde kommunerne på ift., 

hvordan de nye varmeplaner oprettes i Plandata.dk, hvordan Energistyrel-

sens udsendte brevskabeloner kan lægges til grund for de breve, kommu-

nerne skal sende ud til bygningsejerne inden årets udgang, samt hvordan 

værktøjet ”Boliganalysen” kan anvendes i denne sammenhæng.  

Læs mere om webinaret og tilmelding her. Tilmelding kan også ske via ne-

denstående links.  

 

Webinar, Brev om fjernvarme. Torsdag den 13. oktober, kl. 10-12 tilmeld 

her , og Tirsdag den 25. oktober, kl. 10-12 tilmeld her. 

 

 

 

 

mailto:IDKL@kl.dk
https://sparenergi.dk/erhverv/sparerad-pa-arbejdspladsen/spar-pa-energien
https://boliganalysen.dk/events
https://sparenergi.dk/node/101157
https://sparenergi.dk/node/101157
https://sparenergi.dk/node/101156

