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Kommissorium for arbejdsgruppe - analyse af behov for
evt. ændring af regulering ift. beredskabsplanlægning hos
vand- og spildevandsforsyninger

Formål:
Formålet med arbejdsgruppen er:
 At analysere om eksisterende lovgivning for beredskabsplanlægning er
tilstrækkelig og/eller hensigtsmæssig ift. at sikre håndteringen af
beredskabssituationer i vand – og spildevandsforsyningerne i den enkelte
kommune og/eller i relation til det regionale eller nationale niveau.
 At identificere eventuelle behov for ændring af regulering, opdatering af
vejledninger m.m.
 At komme med anbefalinger og forslag til eventuelle ændringer af nuværende
set-up omkring beredskabsplanlægning.

Organisation og metode
Arbejdsgruppe
Miljøstyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe bestående af DANVA, Danske
Vandværker, Beredskabsstyrelen, KL og Miljøstyrelsen. Arbejdsgruppen fordeler
sig i en periode i to arbejdsspor – et drikkevandsspor og et spildevandsspor,
hvorefter arbejdsgruppen samles igen – se figur 1.
Arbejdsgruppen mødes i løbet af projektperioden jf. tidsplan – se bilag 1.
Arbejdsgruppen samler resultater fra arbejdssporerne, drøfter resultater og sikrer
ensartethed og koordinering mellem spildevand og vandforsyning. Resultatet fra
arbejdsgruppen sendes til sekretariatet.

Arbejdsspor
De to arbejdsspor mødes efter behov og gennemgår de punkter, der er angivet
under resultater i dette kommissorium.
Arbejdssporerne afdækker og samler op på risici og udfordringer, indsamler
anbefalinger, justeringsforslag og resultater fra arbejdet med at kigge på

nuværende lovgivning og set-up omkring beredskabsplanlægning hos vand- og
spildevandsforsyninger m.m.
Øvrige aktører, som f.eks. sundhedsmyndighederne, kan inddrages i
arbejdsgruppen og arbejdssporerne efter behov.

Sekretariatsfunktion og tovholder
Miljøstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for arbejdsgruppen og refererer
efter behov til Departementet i Miljø- og Fødevareministeriet.
Miljøstyrelsen varetager endvidere tovholderfunktionen for hvert arbejdsspor.
Tovholder indkalder til relevante møder i arbejdssporerne og sikrer, at
arbejdssporernes produkt bliver sammenskrevet af bidrag fra arbejdssporernes
medlemmer. Tovholder sender arbejdssporernes resultater og anbefalinger til
arbejdsgruppen.
Miljøstyrelsen samler op på det samlede resultat fra arbejdsgruppen og udarbejder
på baggrund heraf en samlet analyse.

Resultater:
Analysen skal afdække følgende:


En samlet oversigt over eksisterende regulering herunder relevante
vejledninger og materiale/paradigmer, der er udarbejdet af
brancheforeningerne for beredskabsplanlægning for henholdsvis vand- og
spildevandsområdet.



Et overblik over de enkelte aktørers ansvars- og rollefordeling i en
beredskabssituation og krisestyring i praksis på vand- og
spildvandsområdet, herunder håndtering på tværs af kommuneskel.



En oversigt over relevante risici og udfordringer – herunder vurdering af
nye trusler.



Identifikation af eventuelle behov for ændring af regulering, opdatering af
vejledninger m.m.



Justeringsforslag/anbefalinger til evt. ændring af nuværende set-up om
beredskabsplanlægning.

Tidsramme:
Analysen og dens konklusioner udarbejdes i Q2-Q3 2021 og endeligt udkast
foreligger Q4 2021.

2

Figur 1.
Oversigt over fordeling af arbejdsgruppe, sekretariatsfunktion og arbejdsspor.
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