
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. november 2018 

 
 

Høringssvar til bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen - j.nr. TS00108-00091 
 
SMVdanmark takker for den modtagne høring. 
 
SMVdanmark mener, at byggesagsgebyrerne bør afskaffes.  
 
En afskaffelse af byggesagsgebyrer vil give en øget aktivitet for de små og mellemstore virk-
somheder indenfor byggeriet, der ofte beskæftiger sg med de mindre byggesager, hvor geby-
rerne kan have en betydning.  
 
Det er vigtigt set i lyset af, at de mindre virksomheder oftere tager lærlinge end de store, spiller 
en vigtig rolle i mange lokalsamfund også i landdistrikterne, samt at de små og mellemstore 
virksomheder i stigende grad udelukkes fra statslige udbud, der udbydes i kæmpekontrakter. 
 
SMVdanmark kan derfor ikke bakke op om stigende gebyrsatser. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Kristian Brændstrup Bech 
Chefkonsulent 

 



 

 

 Herlev, 19. november 2018 

 

 

Høringssvar  

 

VELTEK fremkommer her med følgende svar til bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet 

fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. VELTEKs svar omhandler udelukkende området for 

gebyret for godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand (GDV). VELTEK har ikke 

kommentarer til de øvrige gebyrer.  

 

På vegne af VELTEKs medlemmer vil VELTEK til at starte med gerne takke for invitationen til at 

kunne afgive et høringssvar på dette område. VELTEK ønsker som udgangspunkt ikke, at 

industrien pålægges omkostninger eller gebyrer, som kan påvirke virksomhedernes 

konkurrenceevne, da det vil medføre højere forbrugerpriser i Danmark. I yderste konsekvens kan 

de nye gebyrer og omkostninger begrænse den generelle konkurrence på det danske marked som 

følge af færre udbydere og færre tilgængelige produkter for forbrugerne.  

 

Allerede ved overgangen fra faste godkendelsesgebyrer til timebetaling udtrykte VELTEK sin 

bekymring, da denne nye ordning ville gøre det sværere for den enkelte virksomhed at budgettere 

med omkostningerne til markedsføring af det enkelte produkt eller produktserie i Danmark. Denne 

bekymring er ikke blevet mindre nu, hvor timebetalingen stiger fra kr. 990/time til kr. 1.350/time. 

En markant stigning på 36,4%. Derudover har branchen ikke kendskab til, om overgangen fra faste 

gebyrer til timebetaling har været til branchens økonomiske fordel eller omvendt. Det foreligger 

der ingen dokumentation om. 

 

Det ville derfor have været passende, hvis styrelsen, inden overgangen til timebetaling, havde 

udarbejdet en analyse af de gennemsnitlige omkostninger for sagsbehandlingen af en enkelt GDV-

ansøgning. En sådanne analyse ville have sikret, at konsekvensen for branchen ved prisstigningen 

på 36,4% ville have været mere tydelig og gennemsigtig, både over for styrelsen og for branchen.  

 

 

Med venlig hilsen 

VELTEK 

 
Per Rømer Kofod, adm. direktør 

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse om 

gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, 

Bygge- og Boligstyrelsen 



 

 

DI Byg: bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om gebyrer 
på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (j.nr. 
TS00108-00091) 
 

DI Byg takker for muligheden for at afgive bemærkninger til høring over udkast til 

bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.  

 

DI Byg finder det overordnet uhensigtsmæssigt, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

forhøjer de eksisterende gebyrsatser med henblik på at udligne tidligere 

underskudsgivende aktivitet. Det er DI Bygs opfattelse, at et eventuelt gebyr bør afspejle 

de reelle omkostninger, der er forbundet med sagsbehandlingen og udstedelsen af en 

given godkendelse.  

 

Omvendt har DI Byg forståelse for, at GDV-godkendelsesordningen har været udsat for 

en række markante forandringer i løbet af de foregående år, som naturligt har gjort det 

vanskeligt for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen at have et fuldstændigt overblik over 

omkostningsniveauet og efterspørgslen efter godkendelser.  

 

På den baggrund finder DI Byg det forventeligt og acceptabelt, at Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsen må foretage enkelte korrektioner af gebyrniveauet.  

 

Fremadrettet finder DI Byg det vigtigt, at der én gang årligt foretages en korrektion af 

gebyrets størrelse, således det sikres, at eventuelle ubalancer i gebyrstørrelsen udjævnes, 

således ansøgere ikke betaler et gebyr, der overstiger det faktiske omkostninger.  

 
Hvad angår gebyrmodellens øvrige indretning, henvises der til DI Bygs svar på  

 høring Regulering af gebyr for godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand (j.nr. 

TS00108-00078) fra maj 2018.  

 

DI Byg stiller sig naturligvis til rådighed, såfremt ovenstående giver anledning til 

spørgsmål.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jakob Orbesen 

Konsulent 

Trafik-, bygge- og boligstyrelsen 

Att.: Annemette Riis-Hansen 

Edvard Thomsens Vej 14 

2300 København V 

 

Sendt til anrh@tbst.dk og info@tbst.dk  

19. november 2018 

 

mailto:anrh@tbst.dk
mailto:info@tbst.dk


From:                                 Ingo Jensen
Sent:                                  6 november 2018 15:49 (UTC +01)
To:                                      ts Info
Subject:                             Vedr. j.nr. TS00108-00091

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Arbejdstilsynet har ikke bemærkninger til bekendtgørelsen.

Venlig hilsen

Ingo Jensen
Fuldmægtig
T 72 20 86 22 | inj@at.dk

Arbejdstilsynet
Landskronagade 33 | 2100 København Ø
T 70 12 12 88 | at@at.dk | www.at.dk

Arbejdstilsynet, Danish Working Environment Authority 
Landskronagade 33 | 2100 Copenhagen
T +45 70 12 12 88 | at@at.dk | www.at.dk

Fra: Arbejdstilsynet 
Sendt: 1. november 2018 08:12
Til: Postkasse Direktionssekretariat
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet

Fra: Annemette Riis-Hansen [mailto:anrh@tbst.dk] 
Sendt: 31. oktober 2018 17:31
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet

Til høringsparterne

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fremsender hermed høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet. 

Høringen er også tilgængelig på høringsportalen https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62376

mailto:inj@at.dk
mailto:at@at.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1gK2gA-000m4v-66&i=57e1b682&c=FFlNbB8tlSFQ-cpXc18WzYGcolVbgrRRY3t0kTbJM3OQmGrQwXPt7fVtzD2p5ZRkAuJU4CWOZgRtnDNpYSe4GFPqnXfJVphCqIqIzxMAR6e5jZMKP52cwh69J0Dr8LRI2KY1DcVdh90XUA59GNi9lGb10jyFshm9Hz7SvksaLABQRVSQxy2uE7Gjf25ciNLzH-w2Fkav3hNKvdzDH9XpURde1GGo4iR2oK9BcMQOEgo
mailto:at@at.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1gK2gA-000m4v-66&i=57e1b682&c=FFlNbB8tlSFQ-cpXc18WzYGcolVbgrRRY3t0kTbJM3OQmGrQwXPt7fVtzD2p5ZRkAuJU4CWOZgRtnDNpYSe4GFPqnXfJVphCqIqIzxMAR6e5jZMKP52cwh69J0Dr8LRI2KY1DcVdh90XUA59GNi9lGb10jyFshm9Hz7SvksaLABQRVSQxy2uE7Gjf25ciNLzH-w2Fkav3hNKvdzDH9XpURde1GGo4iR2oK9BcMQOEgo
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62376


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal bede om bemærkninger senest den 19. november 2018. 

Bemærkninger sendes til info@tbst.dk – mærk venligst j.nr. TS00108-00091. 

Venlig hilsen

Annemette Riis-Hansen
Student

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Agency
Edvard Thomsens vej 14
DK-2300 København S.

Tlf.: +45 7221 8800
anrh@tbst.dk
www.tbst.dk

mailto:info@tbst.dk
mailto:anrh@tbst.dk
http://www.tbst.dk/


From:                                 Helge Birkerod Aaquist
Sent:                                  1 november 2018 08:59 (UTC +01)
To:                                      ts Info
Cc:                                      Annemette Riis-Hansen
Subject:                             Udkast til bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet. J. nr. TS00108-00091

BvB har gennemgået forslaget, og har ingen bemærkninger.
 
 
Venlig hilsen
 
Helge Birkerod Aaquist
juridisk sagsbehandler
 

 
BYGGESKADEFONDEN
VEDRØRENDE
BYGNINGSFORNYELSE
 
Ny Kongensgade 15
1472 København K
 
D: +45 82 32 24 20
T: +45 82 32 24 00
 
bvb.dk
 

tel:+4582322420
tel:+4582322400
bvb.dk


From:                                 Marianne Bentsen DK
Sent:                                  12 november 2018 15:05 (UTC +01)
To:                                      ts Info
Cc:                                      Annemette Riis-Hansen
Subject:                             VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens 
gebyrer på byggeområdet, mærket j.nr. TS00108-00091.

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Danske Kloakmestre takker for muligheden for at afgive høringssvar over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- 
og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet, mærket j.nr. TS00108-00091.

Danske Kloakmestre har ingen kommentarer til høringen.

Venlig hilsen
Marianne Bentsen
Sekretær, Danske Kloakmestre 
Tlf. direkte: 72 16 02 07

Sekretariat:
Nørre Voldgade 106 · 1358 København K
www.danskekloakmestre.dk

Fra: Annemette Riis-Hansen 
Sendt: 31. oktober 2018 17:31
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på 
byggeområdet

Til høringsparterne

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fremsender hermed høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet. 

Høringen er også tilgængelig på høringsportalen https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62376

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal bede om bemærkninger senest den 19. november 2018. 

Bemærkninger sendes til info@tbst.dk – mærk venligst j.nr. TS00108-00091. 

Venlig hilsen

Annemette Riis-Hansen

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1gMCq2-000KXL-5P&i=57e1b682&c=kk-yWei1ipVTbyNCKSi6EbU7I_WHdKlmEHum0ABWyKZzg4NwPWOyBVNaPM4KpuQvbCpnHrePTF1oAupHcBv9qiG0uQ9xo_XuAZ_iwNkCKOvs3iZ3tU77xC50SLhDSuuUDy2WL_kQniUrUtAs_AEHrIn7h6B23gEXDrqhPM8aXeplGHRc0IuN55oMqCbtY_a6lccGb38XocnIMe8EnHsy4E338kN1IzI32VQcvy-otXQ
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62376
mailto:info@tbst.dk


Student

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Agency
Edvard Thomsens vej 14
DK-2300 København S.

Tlf.: +45 7221 8800
anrh@tbst.dk
www.tbst.dk

mailto:anrh@tbst.dk
http://www.tbst.dk/


From:                                 Daniel V.S. Sonne-Schmidt
Sent:                                  9 november 2018 12:37 (UTC +01)
To:                                      ts Info
Subject:                             J.nr. TS00108-00091. - Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet (KEMIN Id nr.: 802740)

Kære Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Tak for det fremsendte høringsmateriale. 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har ingen bemærkninger til det fremsendte. 

De bedste hilsner,

Daniel Scavenius 
Student
Juridisk Sekretariat 

+ 45 4172 3845
dvsss@efkm.dk

Energi-, Forsynings- 
og Klimaministeriet

Stormgade 2-6 
DK-1470 København K 
www.efkm.dk 

Til:
Fra: Annemette Riis-Hansen (anrh@tbst.dk)
Titel: Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på 

byggeområdet
Sendt
:

31-10-2018 17:30:41

Til høringsparterne

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fremsender hermed høring over udkast til 
bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet. 

Høringen er også tilgængelig på høringsportalen 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62376

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal bede om bemærkninger senest den 19. november 
2018. 

Bemærkninger sendes til info@tbst.dk – mærk venligst j.nr. TS00108-00091. 

Venlig hilsen

Annemette Riis-Hansen

mailto:dvsss@efkm.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1gL56c-00065f-51&i=57e1b682&c=60tfemZsoKMYJnKP7hLhQFX38MJEZ4zDmuBuBG5FJF9LnOqlsgjnNRZUhWsCJw4FWl6Qdj_-obPyxGpC6uG-lQViQtcKKdXvYuo_EfwuuVhAj0Uf83Zq1zd-w8QI-8gWBt9qSRMCXDS_IW3LcMdzflmCyZrEo6znx99HZEbKyLiUqQVjFfi_2H-8AvxB4brLhNyQ7hN2xtCGz2M8H_mDrw
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62376
mailto:info@tbst.dk


Student

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Agency
Edvard Thomsens vej 14
DK-2300 København S.

Tlf.: +45 7221 8800
anrh@tbst.dk
www.tbst.dk

mailto:anrh@tbst.dk
http://www.tbst.dk/


From:                                 Malene Holm Ravn
Sent:                                  6 november 2018 13:12 (UTC +01)
To:                                      ts Info
Cc:                                      Annemette Riis-Hansen
Subject:                             Sv: Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens 
gebyrer på byggeområdet - j.nr. TS00108-00091 (SKM: 241962)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ved e-mail af 29. oktober 2018 anmodet Skatteministeriet om 
eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet - j.nr. TS00108-00091. 
Det meddeles herved, at Skatteministeriet ikke har bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen

Malene Holm Ravn
Ejendomme, boer og gæld

Mobil72370504 
MailMHR@skm.dk 

Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K

Mailskm@skm.dk
Webwww.skm.dk

Til:
Fra: Annemette Riis-Hansen (anrh@tbst.dk)
Titel: Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på 

byggeområdet
Sendt
:

31-10-2018 17:30:41

Til høringsparterne

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fremsender hermed høring over udkast til bekendtgørelse om 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet. 

Høringen er også tilgængelig på høringsportalen 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62376

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal bede om bemærkninger senest den 19. november 2018. 

Bemærkninger sendes til info@tbst.dk – mærk venligst j.nr. TS00108-00091. 

mailto:MHR@skm.dk
mailto:
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1gK0E2-000HSE-5g&i=57e1b682&c=jB7n4zf0EGDpWsyMKm_GDl-UXgjM2ylA3kiwxb8xxdyXJTqCumEmz_WXubAFF7p_QOiUytRTlPei8QsFiCKdS3eIpxf1mnpCPxvc0sLPF0_AaK_I2aROIN5bAnEOjG1vz0qqRPjnyLBU6RBEyl5GvxXMc7RgM2DCYHyv0KYYDSfY74rGMGIRwYUx7vq92KycmRQrkASc5K7ziK3KhbM23Q
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62376
mailto:info@tbst.dk


Venlig hilsen

Annemette Riis-Hansen
Student

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Agency
Edvard Thomsens vej 14
DK-2300 København S.

Tlf.: +45 7221 8800
anrh@tbst.dk
www.tbst.dk

mailto:anrh@tbst.dk
http://www.tbst.dk/


From:                                 Direktion
Sent:                                  6 november 2018 10:29 (UTC +01)
To:                                      ts Info
Cc:                                      Annemette Riis-Hansen;'Trine Rosenbæk-Berg';Anette Hummelshøj;Henrik 
Grunnet;Hroar Kolmos
Subject:                             Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer 
på byggeområdet

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Under henvisning til mail af 31. oktober 2018 (J.nr. TS00108-0091) om høring over udkast til 
bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet, skal det meddeles, at 
Statsforvaltningen ikke har bemærkninger til høringen. 

Med venlig hilsen

Rikke Hinrichsen
direktionsassistent

Statsforvaltningen
Storetorv 10
6200 Aabenraa
Telefon: 72 56 70 00
Direkte telefon: 72 56 79 77 
Mail: direktion@statsforvaltningen.dk

Fra: Annemette Riis-Hansen [mailto:anrh@tbst.dk] 
Sendt: 31. oktober 2018 17:31
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet

Til høringsparterne

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fremsender hermed høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet. 

Høringen er også tilgængelig på høringsportalen https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62376

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal bede om bemærkninger senest den 19. november 2018. 

Bemærkninger sendes til info@tbst.dk – mærk venligst j.nr. TS00108-00091. 

Venlig hilsen

Annemette Riis-Hansen
Student

mailto:direktion@statsforvaltningen.dk
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62376
mailto:info@tbst.dk


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Agency
Edvard Thomsens vej 14
DK-2300 København S.

Tlf.: +45 7221 8800
anrh@tbst.dk
www.tbst.dk

mailto:anrh@tbst.dk
http://www.tbst.dk/


From:                                 Anne Zachhau
Sent:                                  6 november 2018 12:14 (UTC +01)
To:                                      ts Info
Cc:                                      Annemette Riis-Hansen
Subject:                             J.nr. TS00108-00091 // Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ingen bemærkninger til denne høring.

for
Thomas Voigt Lund
Jura og Internationale Forhold
Uddannelses- og Forskningsministeriet

Med venlig hilsen

Anne Zachhau
Student, Jura og Internationale Forhold
Uddannelses- og Forskningsministeriet

Fra: Annemette Riis-Hansen [mailto:anrh@tbst.dk] 
Sendt: 31. oktober 2018 17:31
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet

Til høringsparterne

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fremsender hermed høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet. 

Høringen er også tilgængelig på høringsportalen https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62376

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal bede om bemærkninger senest den 19. november 2018. 

Bemærkninger sendes til info@tbst.dk – mærk venligst j.nr. TS00108-00091. 

Venlig hilsen

Annemette Riis-Hansen
Student

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Agency
Edvard Thomsens vej 14
DK-2300 København S.

Tlf.: +45 7221 8800

mailto:anrh@tbst.dk
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62376
mailto:info@tbst.dk


anrh@tbst.dk
www.tbst.dk

mailto:anrh@tbst.dk
http://www.tbst.dk/


From:                                 Dansk Arbejdsgiverforening
Sent:                                  1 november 2018 15:11 (UTC +01)
To:                                      ts Info
Subject:                             j.nr. TS00108-00091. - Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet

Kære Annemette Riis-Hansen
 
Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af 31. oktober 2018 vedrørende 
ovennævnte skal vi oplyse, at sagen falder uden for DA’s virkefelt, og at vi under henvisning 
hertil ikke ønsker at afgive bemærkninger.
 
 
Med venlig hilsen

Rina Raun Borg
Administrativ koordinator, barselsvikar 
 
Fra: Annemette Riis-Hansen <anrh@tbst.dk> 
Sendt: 31. oktober 2018 17:31
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på 
byggeområdet
 
Til høringsparterne
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fremsender hermed høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet. 
 
Høringen er også tilgængelig på høringsportalen https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62376
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal bede om bemærkninger senest den 19. november 2018. 
 
Bemærkninger sendes til info@tbst.dk – mærk venligst j.nr. TS00108-00091. 
 
Venlig hilsen

Annemette Riis-Hansen
Student

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Agency
Edvard Thomsens vej 14
DK-2300 København S.

Tlf.: +45 7221 8800
anrh@tbst.dk
www.tbst.dk
 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62376
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From:                                 1-DEP Høringer
Sent:                                  22 november 2018 12:56 (UTC +01)
To:                                      ts Info
Subject:                             SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens 
gebyrer på byggeområdet - j.nr. TS00108-00091

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Grundet sygdom sender jeg her et noget forsinket høringssvar. Jeg beklager meget.

Erhvervsministeriet har følgende bemærkninger til den fremsendte høring:

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget bekendtgørelsesudkastet i høring.
TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet og har dermed ikke 
yderligere kommentarer.
TER bemærker, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen jf. Lovkvalitetsvejledningen bør sende udkast til erhvervsrettet regulering i 
høring hos TER så vidt muligt 6 uger før den offentlige høring. TER skal dels vurdere de administrative konsekvenser for 
erhvervslivet som bidrag til den samlede erhvervsøkonomiske konsekvensvurdering, dels screene for ministeriets vurdering af 
efterlevelsen af principperne for agil erhvervsrettet regulering.

Med venlig hilsen

 

Mette Christophersen 
Sagsbehandler 

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
mec@em.dk
Tlf. 33 92 33 50
Tlf. Dir. 91 33 73 11

EAN 5798000026001
______________________________

Erhvervsministeriet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine 
personoplysninger på vores hjemmeside https://em.dk/privatlivspolitik.

Erhvervsministeriet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du ikke er den tilsigtede modtager, bedes 
du straks underrette afsenderen ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, skal vi gøre 
klart, at enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail kan være ulovlig.
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Fra: Annemette Riis-Hansen [mailto:anrh@tbst.dk] 
Sendt: 31. oktober 2018 17:31
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet

Til høringsparterne

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fremsender hermed høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet. 

Høringen er også tilgængelig på høringsportalen https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62376

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal bede om bemærkninger senest den 19. november 2018. 

Bemærkninger sendes til info@tbst.dk – mærk venligst j.nr. TS00108-00091. 

Venlig hilsen

Annemette Riis-Hansen
Student
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