
Anlægsforslag 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Sløjfning af brandhaner  Nr.: A50-06 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 

Klima- Natur og Genbrugsudvalget Natur og Miljø Natur og Miljøafdelingen 
 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 

Anlæg – Udgifter 488 488 488 0 
Anlæg – Indtægter     
Anlæg - Netto 488 488 488 0 

Afledt drift – sæt X     

 
Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger 
 
Forvaltningen forventer, at opgaven med sløjfning af brandhaner kan løses for i alt ca. 2,34 mio. kr. (2021 priser). 
Indsatsen er sat i gang i 2021.Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 afsat 0,470 mio. kr. (2022 
priser) i anlægsbudgettet for 2022 samt overslagsår til sløjfning af brandhaner. 
 
Det indstilles, at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 afsættes 0,488 mio. kr. årligt fra 2023-2025 
i anlægsbudgettet til sløjfning af brandhaner.  
 
I Middelfart Kommune er registreret 320 brandhaner, hvoraf de 17 er strategiske brandhaner, som benyttes af 
TrekantBrand til brandslukning. I 2021 er der nedlagt 26, og der er dermed er der 294 brandhaner, der ikke længere 
benyttes. KL og Vandrådet for Middelfart Kommune opfordrer kommunerne til at få nedlagt overflødige brandhaner. 
Vandværkerne er også blevet opfordret til at informere, hvis der eksisterer flere brandhaner end dem, som TREKANT 
BRAND har oplyst. 
 
Da brandhanerne blev etableret, blev der ikke skelnet mellem kommunen og beredskab. Da beredskabet blev udskilt 
til TrekantBrand, er der ikke taget højde for ejerskab til brandhanerne. Historisk har det været på kommunens 
bekostning, at der blev opsat brandhaner på private vandværksledninger med relativt kort afstand. Da det er 
kommunens brandhaner, er det også kommunens ansvar at sløjfe brandhaner, som ikke længere har en funktion. 
 
Sløjfning af brandhaner medvirker til at minimere risikoen for forurening af drikkevandet og til at fjerne en række 
unødvendige installationer ejet af kommunen. 
 
Sløjfning af brandhanerne har stor betydning for vandværkerne, der er bekymrede for, at lækage og tilbageløb af 
stillestående vand fra brandhaner kan give anledning til risiko for forurening af drikkevandet.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tidshorisont  
 

Sløjfning af brandhanerne vil ske over 5 år fra 2021-2025.  Detaljetidsplan laves forud for sløjfningen. 

 

Klima- og Bæredygtighedsvurdering   
K&B 

vurderet 
Ja/Nej 

Bidrag 
opfyldelse af 

klimamål 
(Stort/Mellem/ 
Lille/Negativt) 

Skønnet drivhusgasudledning (CO2) Er forslaget det bedste 
realistiske klimaforslag 
Ja/Nej 

Anlægsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

Driftsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

  

Nej     

 
 
 
 
* Rød = Øget udledning – Gul = Ingen ændring af udledning – Grøn = Reduktion af udledning 

 


