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Introduktion 

Formålet med denne publikation er at skabe et samlet overblik over de mange aktivite-

ter, der finder sted i regi af FRI’s udvalg – her Miljø- og klimaudvalget. Der er udarbejdet 

tilsvarende for FRI’s øvrige ekspertudvalg Byggeri, Infrastruktur, og Energi samt tre tvær-

gående forretningsudvalg Aftale, Internationalt marked og FRI|Young Professionals.  

Rapporten skal ses som et supplement til de overordnede mærkesager, FRI har arbejdet 
med i 2018, som en direkte følge af Strategi 2021. Strategi 2021 blev lanceret ved general-
forsamlingen i marts 2018, og med en justeret vision står formålet med FRI skarpt: ”FRI 
skaber værdi for alle medlemsvirksomheder”. Vejen til at skabe værdi sker gennem fire 
platforme: 

• Platform for identitet og stolthed 

• Platform for indflydelse 

• Platform for netværk 

• Platform for service 

Disse fire platforme har sat den overordnede retning for arbejdet i FRI. For hvert enkelt 
udvalg har prioriteringen været forskellig, men strategiens aftryk har været tydeligt.  

En række emner har været forankret på tværs af udvalgene, i FRI’s bestyrelse eller direkte 
i FRI’s sekretariat. Det gælder bl.a. de aktiviteter, der udspringer af arbejdet omkring Tek-
nologipagten, som FRI var med til at lancere samt Engineer the Future, i forhold til rekrut-
tering. Det gælder arbejdet omkring de forskellige scenarieprojekter for hhv Forsyning, 
Byggeri og Mobilitet. Det gælder arbejdet omkring koordinering af udbuds- og aftalevilkår 
på tværs af faglige udvalg og sektorer. Det gælder arbejdet omkring de større politiske 
dagsordner, f.eks. Energiforliget fra sommeren 2018 eller det igangværende arbejde om-
kring regeringens klimaudspil. Og særligt gælder det tiltagene omkring medlemsservice 
bl.a. kurser, lønstatistik, medlemsinformation og analyser og tiltagene omkring netværk 
bl.a. de nye CEO Sounding boards og HR-netværk. 

God læselyst 

/Henrik Garver 

Adm. Direktør i FRI 

Vil du vide mere om miljø og klima så kontakt: 

 

 

Udvalgssekretær 

Ulrik Ryssel  

Albertsen 

Email: ura@frinet.dk   

Tlf. 35 25 37 44 

 

2. udvalgssekretær 

Majbritt Juul 

Email: mj@frinet.dk  

Tlf. 35 25 37 46 

mailto:mj@frinet.dk
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Overblik – de vigtigste aktiviteter 

 

Udarbejdelse af postionspapirer 

Udvalget har i 2018 arbejdet med at kortlægge samtlige forretningsområder inden for ud-

valgets ressort. Til hvert af de 17 forretningsområder udarbejdes et positionspapir, som 

skal kvalificere udvalgets holdning til eventuelle udfordringer og muligheder og/eller syn-

liggøre rådgivernes bidrag, inden for det respektive område.  

  

Udbud af statslige og kommunale vandløbs- og 

naturgenopretningsprojekter 

Udvalget har siden 2016 arbejdet med at få ændret udbuds- og tildelingskriterier på EU-

finansierede statslige og kommunale vandløbs- og naturgenopretningsprojekter. 

 

Medfinansieringsordningen:  

Takstfinansiering af grønne klimatilpasningsløsninger 

Udvalgets arbejde med klimatilpasning er fortsat todelt. På den korte bane arbejdes der 

for at få genindført muligheden for fuld takstfinansiering af grønne klimatilpasningspro-

jekter, der ophørte pr. 1. januar 2016.  

 

Implementering af regeringens Forsyningsstrategi  

Sekretariatet har arbejdet for at fremme FRI’s prioriteter fra Forsyningsstrategien i imple-

menteringen gennem dialog med andre organisationer, styrelser, departementet og forsy-

ningsordførere.  

  

Øvrige emner 

• Medarbejderdræn og insourcing i forsyningssektoren. 

• Investeringsanalysen. 

• Forsyningssikkerhedsanalysen.  

• FRI-deltagelse i Advisory Board for klimatilpasningslaboratoriet på Teknologisk In-

stitut. 

• VANDWEB: Udfordring at det offentlige finansierer udviklingen af VANDWEB, hvis 

det ødelægger markedet for kommercielle produkter. 

• MapField: Sekretariatet og udvalget har støttet og involveret sig i innovationspro-

jektet MapField, som skal give forskere, virksomheder, myndigheder og landbrug 

mulighed for at udvikle innovative miljøteknologier. 

• Justeringer af vandsektorloven. 

• FRI-deltagelse i Vand i Byer. 
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• Grøn omstilling og cirkulær økonomi. 

• Tilbudsomkostninger og kontraktvilkår på jordforureningsopgaver. 

  

Øvrige samarbejder og dialog 

• FRI og DANVA har på møder drøftet implementering af regeringens forsynings-

strategi samt genindførelse af medfinansieringsordningen.  

• Møde med KTC om bl.a. vandløbs- og naturgenopretningsprojekter. 

• Deltagelse i Danish Soil Partnership, Mødefrekvensen er 4-6 møder årligt. Partner-

skabet er indstiftet af regionerne. 

• Møde med Danmarks Miljøportal om bl.a. samarbejdet med rådgiverne.  

• Møde med SamAqua vedr. kommende udbud af rammeaftale. 
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Miljø- og klimaudvalgets aktiviteter  

 

Fra Miljø- og Klimaudvalgets kommissorium: 

Formål: Udvalget varetager FRI’s indsats inden for de miljø- og klimarelaterede spørgsmål, 

hvor det er hensigtsmæssigt for medlemsvirksomhederne at agere som en branche. Ud-

valgets aktiviteter skal bidrage til at bedre vilkårene for FRI’s medlemmer og til at under-

støtte rådgivernes omdømme. 

 

Medlemmer og ekspertområder/ressorts  

Jens Brandt Bering, NIRAS (formand)  Grundvand |Vandløb og søer 

Johanne Wibroe/ Klaus Rosendahl, Sweco  Vandforsyning | Spildevand 

Jacob Larsen, Orbicon      Spildevand | Klimatilpasning  

Katrine Staal-Thomsen Archiland (YP)  Jordforurening 

Lene Bisballe, MOE      Jordforurening | Klimatilpasning 

Anders Kaas, Atkins Danmark    VVM, MV | Trafik og miljø 

Flemming Davidsen      Tildeling udestår 

Claus Nickelsen, Cowi     Tildeling udestår 

Henrik Søgaard, Rambøll     Affaldshåndtering | Havmiljø   

       Naturgenopretning | Biodiversitet 

 

Udarbejdelse af postionspapirer 

Udvalget har i 2018 arbejdet med at kortlægge samtlige forretningsområder inden for ud-

valgets ressort. Til hvert af de 17 forretningsområder udarbejdes et positionspapir, som 

skal kvalificere udvalgets holdning til eventuelle udfordringer og muligheder og/eller syn-

liggøre rådgivernes bidrag inden for det respektive område. Positionspapirerne udarbej-

des med henblik på at få kvalificeret udvalgsarbejdet og udvalgets muligheder for at opnå 

resultater og indflydelse fremadrettet. Holdningsafklaringen vil, foruden at konsolidere 

brancheholdninger, bidrage til, at sekretariatet kan arbejde mere agilt, målrettet og resul-

tatorienteret.  

 

Emnerne digitalisering og bæredygtighed integreres som gennemgående dagsordener i 

positionspapirerne. Udarbejdelse af positionspapirerne forventes afsluttet i 2019.   

 

Udbud af statslige og kommunale vandløbs- og  

naturgenopretningsprojekter 
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Udvalget har siden 2016 arbejdet med at få ændret udbuds- og tildelingskriterier på EU-

finansierede statslige og kommunale vandløbs- og naturgenopretningsprojekter. 

FRI udarbejdede i efteråret 2017 en artikel til Altinget, hvor vi redegjorde for problemstil-

lingen og fremførte konkrete løsningsforslag. Artiklen blev sendt i kopi til medlemmer af 

Folketingets Miljø-og Fødevareudvalg, hvilket resulterede i, at ministeren gik ind i sagen. 

Ministeren pålagde efterfølgende Landbrugsstyrelsen at kvalificere og vurdere FRI’s løs-

ningsforslag, ligesom han pålagde styrelsen at indkalde samtlige interessenter, herunder 

FRI. 

 

Til trods for at samtlige interessenter anerkendte problemstillingen, afstedkom interes-

sentmødet ikke konkrete løsninger på udfordringerne med statslige og kommunale vand-

løbs- og naturgenopretningsprojekter. De primære forhindringer for en løsning er EU’s til-

skudsregime, som ikke tillader projekterne udbudt efter ØMF samt – og ikke mindst – ud-

buddenes manglende kvalitet. 

 

Landbrugsstyrelsen arbejder videre på mulige løsninger, heriblandt de af FRI skitserede 

løsninger. Sideløbende har FRI forsøgt at indhente erfaringer fra tilsvarende projekter i 

udlandet, med henblik på at Carsten Bach, MF Liberal Alliance, kunne anvise ministeren, 

at ØMF er muligt i et andet EU-land. Dette er endnu ikke lykkedes. 

 

FRI har i det forgangne år, foruden interessentmødet i Landbrugsstyrelsen, bl.a. haft mø-

der om problemstillingen med følgende: 

Anni Matthiesen, MF Venstre; Carsten Bach, MF Liberal Alliance; Jesper Kraft, særlig rådgi-

ver Miljø- og Fødevareministeriet; Cristian Poll, MF Alternativet; Ida Auken, MF Radikale 

Venstre; Lars Mørk, formand KTC; Lars Kaalund, chefkonsulent KL; Kenneth Dryden, kon-

sulent Landbrugsstyrelsen.  

 

Medfinansieringsordningen:  

Takstfinansiering af grønne klimatilpasningsløsninger 

Udvalgets arbejde med klimatilpasning er fortsat todelt. På den korte bane arbejdes der 

for at få genindført muligheden for fuld takstfinansiering af grønne klimatilpasningspro-

jekter, der ophørte pr. 1. januar 2016. På den lange bane arbejder udvalget for, at de 

kommunale klimatilpasningsplaner skal opgraderes til en version 2.0.  

 

På baggrund af bl.a. drøftelser med FRI fremsatte Alternativet og Enhedslisten i 2017 be-

slutningsforslag B25, som pålagde regeringen at genindføre 100-procentsmedfinansie-

ringsordningen for klimatilpasningsprojekter i kommunerne. Førstebehandlingen i Folke-

tinget viste bred politisk vilje til at genindføre ordningen, men at man samtidig ønskede at 

afvente den igangværende investeringsanalyse. I september udkom Energi-, Forsynings- 

og Klimaudvalgets beretning, hvor det fremgår at regeringen og DF anerkender, at der er 
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et behov for tilpasninger af regelgrundlaget for klimatilpasning i kommuner, og at regerin-

gen derfor vil fremsætte et samlet forslag til nye regler ved årsskiftet 2018/19 (forventet). 

Hermed syntes mærkesagen at kunne afsluttes med det for FRI ønskede resultat. 

  

FRI har i det forgangne år bl.a. haft dialog og møder om problemstillingen med følgende: 

Carsten Bach, MF Liberal Alliance; Christian Poll, MF Alternativet; Ida Auken, MF Radikale 

Venstre; Thomas Danielsen, MF Venstre; Jens Joel, MF Socialdemokratiet; Jørn Jespersen, 

DMT;| Lars Kaalund, chefkonsulent KL; Thomas Uhd, branchedirektør Dansk Byggeri; Pe-

ter Andreas Sattrup, konsulent Danske Arkitektvirksomheder.  

 

Implementering af regeringens Forsyningsstrategi  

V-regeringens udspil fra 2016 til en ny forsyningsstrategi lagde op til store forandringer i 

forsyningssektoren. VLAK-regeringen kunne imidlertid ikke mønstre et flertal for en sam-

let aftale, hvorfor regeringen i stedet indgik stemmeaftaler om de respektive dele af stra-

tegien. Sekretariatet har arbejdet for at fremme FRI’s prioriteter fra Forsyningsstrategien i 

implementeringen gennem dialog med andre organisationer, styrelser, departementet og 

forsyningsordførere. For at understøtte sekretariatets interessevaretagelse har Miljø- & 

Klimaudvalget og Energiudvalget nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe.  

 

FRI har i det forgangne år bl.a. haft dialog og møder med om problemstillingen med føl-

gende:   

Carsten Bach, MF Liberal Alliance; Ida Auken, MF Radikale Venstre; Thomas Danielsen, MF 

Venstre; Henrik Kjærgård, kontorchef Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet; Rasmus 

Lønborg, kontorchef Finansministeriets Forsyningskontor. 

 

Øvrige udvalgte emner 

Foruden mærkesager har Miljø- og Klimaudvalget det seneste år bl.a. haft særlig fokus på 

nedenstående emner:  

• Medarbejderdræn og insourcing i forsyningssektoren. 

• Investeringsanalysen. 

• Forsyningssikkerhedsanalysen. 

• FRI-deltagelse i Advisory Board for klimatilpasningslaboratoriet på Teknologisk In-

stitut. 

• VANDWEB: udfordring at det offentlige finansierer udviklingen af VANDWEB, hvis 

det ødelægger markedet for kommercielle produkter. 

• MapField: Sekretariatet og udvalget har støttet og involveret sig i innovationspro-

jektet MapField, som skal give forskere, virksomheder, myndigheder og landbrug 

mulighed for at udvikle innovative miljøteknologier. 

• Justeringer af vandsektorloven. 

• FRI-deltagelse i Vand i Byer. 

• Grøn omstilling og cirkulær økonomi. 
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• Tilbudsomkostninger og kontraktvilkår på jordforureningsopgaver. 

 

Eksterne indlægsholdere/deltagere ved udvalgsmøderne:  

Svend Erik Jepsen, DI Miljø; Karin Klitgaard, DI Miljø; Ulla Sassarsson, FRI; Nils Høgsted, 

Danmarks Miljøportal. 

 

Øvrige samarbejder og dialog 

DANVA 

FRI og DANVA har på møder drøftet implementering af regeringens forsyningsstrategi 

samt genindførelse af medfinansieringsordningen.  

 

KTC 

FRI afholdt i foråret 2018 møde med KTC’s nye formand Lars Mørk samt KTC’s nye sekre-

tariatsleder, Jesper Hedegaard. Foruden en drøftelse af vandløbs- og naturgenopretnings-

projekter blev følgende MK-relaterede emne drøftet: 

• Kommunernes styring af de kommunalt ejede forsyningsselskaber.  

 

DI  

Karin Klitgaard, DI, har deltaget i et af Miljø- og Klimaudvalgets møder i det forgange år, 

hvilket har givet udvalget og DI indblik i hinandens respektive dagsordener. Herudover har 

sekretariatet et fint og produktivt samarbejde med DI Miljø.  

Danske Regioner og Danish Soil Partnership 

FRI deltager i Danish Soil Partnership, Mødefrekvensen er 4-6 møder årligt. Partnerskabet 

er indstiftet af regionerne, Miljøministeriet og branchen inden for jordforurening med 

henblik på at fremme teknologiudvikling med et markedspotentiale og synliggøre danske 

løsninger på eksportmarkedet.  

 

FRI har i Danish Soil Partnership arbejdet for, at der skal afholdes en minikonference om 

tilbudsomkostninger og udbud, med deltagelse af regioner og øvrige relevante aktører. 

Det lykkes ikke i 2018, men FRI vil fortsat arbejde for, at den realiseres. 

 

FRI har desuden arbejdet for at sætte digitaliseringsudfordringer på dagsordenen i DSP – 

både inden for den offentligt finansierede jord- og grundvandsindsats og inden for bran-

chen generelt.  

Danmarks Miljøportal  

Nils Høgsted, Danmarks Miljøportal, deltog i 2018 i et udvalgsmøde. På mødet blev føl-

gende emner drøftet:  
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Samarbejdet med rådgiverne; dataanalyse som grundlaget for rådgivning fremadrettet; 

standardisering af processer og dataformater; sikring af datakvalitet; datatilgængelighed.  

SamAqua vedr. udbud af rammeaftale 

Repræsentanter fra Miljø- og Klimaudvalget, Energiudvalget og Aftaleudvalget mødtes 

med SamAqua vedrørende kommende udbud af rammeaftale. 

 


