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NOTAT 

 

Informationsmail om energiforsyningssituationen nr. 8 

 
Nedfald fra webinar 13. december om beredskab ved strømsvigt 
Den 13. december afholdt KL det 3. webinar om beredskab ved strømsvigt. 
Ca. 300 lyttede med på webinaret og kunne stille spørgsmål undervejs. 
 
På webinaret gav Energistyrelsen status på den aktuelle forsyningssituation 
og orienterede om, hvordan der forventes varslet og kommunikeret fra sta-
ten ifm. brown-outs. Teleindustrien redegjorde for beredskabet i telebran-
chen. Og Beredskabsstyrelsen oplyste, hvilke vejledninger, retningslinjer og 
værktøjer de har gjort tilgængelige for kommuner og beredskaber – ikke 
mindst til at gennemføre praktiske øvelser (se mere under næste punkt).  
 
Tre kommunale oplægsholdere zoomede ind på udvalgte dele af det kom-
munale beredskab: Bornholms Regionskommune delte erfaringer fra længe-
revarende strømsvigt. Odense Kommune delte overvejelser om beredskab 
på sundheds- og socialområdet. Og Silkeborg Kommune fokuserede på 
kommunikationsopgaven ved et strømsvigt. 
 
Meldingen fra Energistyrelsen er stadig, at vi har en robust forsyningssikker-
hed i Danmark, og som det ser ud nu, forventer de ikke, at det bliver nød-
vendigt med kontrollerede strømafbrydelser denne vinter, hvis danskerne - 
som vi har set – fortsætter med at spare på elektriciteten. Men forsyningssi-
tuationen kan hurtigt ændre sig, hvis vi får en periode med koldt og stille vejr 
kombineret med begrænsninger på udlandsforbindelserne og/eller ekstraor-
dinære havarier på kraftværker i ind- og udland. Næste vinter ser også mere 
udfordret ud end denne. 
 
Derfor er det stadig relevant at spare på strømmen og holde temperaturen 
på de anbefalede 19 grader. Alt, hvad vi sparer nu, er med til at sænke risi-
koen for en strømafbrydelse. 
 
I kan se eller gense KL-webinaret her:  
Webinar: Styr på beredskab ifbm. strømafbrydelser (vimeo.com) 
 
Oplæg fra webinaret er vedhæftet i mailen, inkl. et ekstra slide fra Energisty-
relsen, som de har eftersendt. Vedlagt også Silkeborg Kommunes eksempel 
på et kommunikationsberedskab ifm. strømsvigt.  
 
I starten af det nye år sender KL desuden en opsamling med uddybende in-
formation om de vigtigste opmærksomhedspunkter, når der skal forberedes 
nødberedskab ved strømsvigt. KL har også bedt Energistyrelsen om en be-
skrivelse af den kommunikationsplan, som blev præsenteret på webinaret. 
Så snart den er modtaget, vil KL dele den i energiforsyningsmailen. 
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Vejledninger, værktøjer mv. til beredskabsplanlægning og krisestyring  
En række kommuner har efterspurgt et overblik over relevante vejledninger, 
retningslinjer og værktøjer til arbejdet med beredskabsplanlægning og krise-
styring.  
 
Beredskabsstyrelsen har udarbejdet materiale, der kan hjælpe kommunerne 
og de lokale beredskabsstabe godt på vej i deres arbejde.  
 
Materialet blev også præsenteret på webinaret 13. december og består af en 
række vejledninger, skabeloner for instrukser, retningslinjer for krisestyring, 
test og øvelser mv. 
 
I kan finde Beredskabsstyrelsens materiale på Vejledninger og værktøjer 
(brs.dk). 
 
Spørgsmål fra Miljøstyrelsen om beredskabsplaner på drikke- og spil-
devandsområdet med svarfrist 6. januar 
Miljøstyrelsen sendte den 16. december et brev til samtlige kommuner ved-
rørende eventuelle kontrollerede strømafbrydelsers indvirkning på spilde-
vands- og drikkevandsforsyningen. 
 
Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at ”brown-outs” kan være en udfordring for 
både spildevands- og drikkevandsforsyningen.  
 
Miljøstyrelsen ønsker derfor at skabe overblik over landets beredskabspla-
ner på drikkevands- og spildevandsområdet og beder alle kommuner om at 
svare på følgende: 
 

1. hvorvidt kommunen har udarbejdet en beredskabsplan for drikke-
vandsforsyning, 

2. om der findes en kommunal beredskabsplan for spildevandsforsy-
ning, 

3. om disse beredskabsplaner er koordineret med de relevante forsy-
ningsselskaber. 
 

Svar bedes sendt til Miljøstyrelsens hovedpostkasse eller direkte til vandfor-
syning@mst.dk. Oplys gerne J. nr. 2022-69407. Frist fredag 6. januar 
2023. 
 
Brevet fra Miljøstyrelsen er vedhæftet i mailen.  
 
Ny inspiration til vandselskabernes kommunikation ved strømsvigt 
Vandselskabernes brancheorganisation DANVA har lanceret en ny hjemme-
side, hvor de har samlet inspiration, konkret materiale og anbefalinger til 
vandselskabernes information til kunderne forud for potentielle strømafbry-
delser. 
 
Det centrale budskab i kommunikationen er: "Undgå at bruge vand, mens 
der er strømafbrydelse". Flere selskaber ser nemlig potentielle udfordringer 
ift. håndtering af spildevand ved en kontrolleret strømafbrydelse og særligt, 
hvis strømafbrydelsen falder sammen med tidspunkter for højt forbrug og 
samtidig kraftig regn.  
 
I finder den nye hjemmeside her.  
 



Dato: 22. december 2022 
 
Sags ID: SAG-2022-03893 
Dok. ID: 3287133 
 
E-mail: JEMA@kl.dk 
Direkte: 3370 3523 
 
Weidekampsgade 10 
Postboks 3370 
2300 København S 
 
www.kl.dk 
Side 3 af 3 

NOTAT 

 

Resultater fra survey om energisparetiltag i kommunerne 
KL’s nyhedsbrev Momentum lavede for nylig en rundspørge hos kommu-
nerne om, hvilke energisparetiltag I gennemfører som følge af energikrisen. 
Svarene viser, at praktisk talt alle kommuner har taget nye initiativer for at 
nedbringe forbruget af el og varme i egne bygninger.  
 
Momentum har skrevet to artikler på baggrund af svarene, hvor borgmestre 
fra en række kommuner medvirker.  
 
Den første artikel kom den 17. december med fokus på, at kommunerne har 
skruet ned for el og varme: 

1. Omkring 9 ud af 10 kommuner har reduceret elforbruget i forbin-
delse med energikrisen. 

2. Alle har skruet ned for varmen i kontorbygninger, og 90 procent har 
sænket temperaturen på skolerne og 87 procent i idrætshallerne, 
mens det kun er hver tredje, der har sænket temperaturen i børne-
haverne. 

3. Hver tredje kommune har besluttet at reducere forbruget af varmt 
vand, og hver fjerde overvejer at gøre det. 

 
Jyllands-Posten har også skrevet om resultaterne den 17. december. 
 
Den anden artikel fra Momentum kom den 21. december og handler om 
energitiltag relateret til julen, fx beslutningen om at reducere julebelysning. 
 
Momentums artikler kan læses her: Momentum (kl.dk) 
 
 
Skræddersyede anbefalinger til energiledelse sendt til alle kommuner 
KL har den 21. december sendt mail til alle kommuner med skræddersyede 
anbefalinger til kommunens eget arbejde med databaseret energiledelse. 
Det er én af de indsatser, som både kan bidrage til at spare på energien og 
driftsudgifterne og samtidig kan hjælpe kommunerne i mål med klimapla-
nerne. Mails er sendt til kredsen af ejendomschefer. 
 
Anbefalingerne er baseret på information fra kommunerne, som KL indsam-
lede i efteråret 2022, og som kortlægger kommunernes arbejde med databa-
seret energiledelse. Energistyrelsen har efterfølgende fået virksomheden 
Transition til at lave skræddersyede anbefalinger til hver kommune på bag-
grund af kommunens besvarelse af KL’s spørgeskema. Anbefalingerne er 
målrettet den enkelte kommunes udgangspunkt og skal alene ses som inspi-
ration og forslag til næste skridt. 
 
I den mail, som KL har sendt den 21. december, er: 

1. Unikt link til kommunens handlingsplan. I bestemmer selv, om I vil 
dele linket med andre kommuner eller med eksterne. 

2. Tilbud om at tilmelde kommunen en times personlig gennemgang af 
handlingsplanen med Energistyrelsens rådgiver Transition. 

 
KL afholdt den 15. december et appetizer-webinar om anbefalingerne sam-
men med Energistyrelsen og Transition. Ca. 100 lyttede med på webinaret. 
KL følger op med en konference om emnet omkring februar/marts 2023. 

 
 


