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Høringsnotat vedr. udkast til bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-
tilladelsesprocessen og udkast til tre bekendtgørelser, der implementerer tidsfrister 
for VE-tilladelsesprocessen 

• Bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen
(udstedes af Energistyrelsen)

• Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (udstedes af Miljøministeriet)
• Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel

3 og 4 (udstedes af Miljøministeriet)
• Bekendtgørelse om farvandsafmærkning i dansk og grønlandsk

afmærkningsområde m.v. (Afmærkningsbekendtgørelsen) (udstedes af
Søfartsstyrelsen)

blev sendt i ekstern høring den 20. april 2021 med frist for afgivelse af høringssvar den 20. 
maj 2021. Der er modtaget i alt 5 høringssvar i høringsperioden. Endvidere er 1 svar 
modtaget efter fristen, som også behandles her.  

Følgende 3 høringsparter har fremsendt bemærkninger til udkastene til bekendtgørelser: 

- KL
- TEKNIQ Arbejdsgiverne
- Grønlands Selvstyre

Følgende 3 høringsparter har oplyst, at de ingen bemærkninger har til udkastene til 
bekendtgørelser: 

- Dansk Industri
- DanPilot
- Danske Bygningskonsulenter

I det følgende vil de indkomne høringssvar blive gennemgået efterfulgt af Energistyrelsens 
eller Søfartsstyrelsens bemærkninger. Bemærkningerne er markeret med kursiv. For 
detaljerede oplysninger om svarenes indhold henvises til de fremsendte høringssvar, som 
kan ses på Høringsportalen.  

KL anfører ad § 9 om informationspligt om fyldestgørende ansøgninger, at de ønskede 
oplysninger kan trækkes i BOM. KL forventer således, at det kun i ganske særlige tilfælde vil 
være nødvendigt for kontaktpunktet at indhente oplysninger hos kommunen. Endelig anføres 
det, at hvis ENS generelt forventer at anmode om oplysningerne, anser KL det for en ny 
opgave, som bør kompenseres. Derudover anføres det, at direktivet stiller krav om, at 
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kontaktpunktet fører tilsyn med, at sagsbehandlingstiden løbende overholdes i de enkelte 
sager, ligesom KL generelt ikke forventer, at der bliver udfordringer med at overholde 
tidsfristerne. 

Endvidere anføres det, at kunne det være en hjælp, hvis der på kontaktpunktets hjemmeside 
lægges en oversigt hvilke tilladelser, der var omfattet af de regler. 

Endelig anføres det, at det bør beskrives i godkendelses- hhv. spildevandsbekendtgørelsen, 
at sager, hvor miljøgodkendelsen og/eller udledningstilladelsen er en del af en VVM-
tilladelse, er undtaget for tidsfristerne. 

Energistyrelsens bemærkninger: Bekendtgørelsen fastsætter, at kontaktpunktet kan 
indhente de nævnte oplysninger hos de relevante myndigheder ved behov, herunder også 
hos kommunerne, hvilket vurderes både at være i opstillers og myndighedernes interesse. 

Det er hensigten, at det af hjemmesiden vil fremgå, hvilke tilladelser der er omfattet af 
tidsfristen. 

Godkendelsesbekendtgørelsen og Spildevandsbekendtgørelsen henviser til reglerne i 
bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-tilladelsesbestemmelser, hvor det 
fastsættes i § 7, stk. 4, at tidsfristerne kan forlænges med varigheden af procedurer i 
henhold til forpligtelser efter EU-miljøret, til søgsmål, retsmidler og andre sager ved en 
domstol eller ret og til alternative tvistbilæggelsesmekanismer, herunder klageprocedurer og 
udenretslige klager og midler, som også fremgår af direktivet. Dette omfatter VVM-tilladelser, 
som altså kan forlænge tidsfristen, og derfor kan siges at være undtaget tidsfristen.  

Det findes mest hensigtsmæssigt at samle alle reglerne om tidsfristen, herunder regler for 
påbegyndelse og undtagelser til tidsfristen, ét sted – i Energistyrelsens 
rammebekendtgørelse.  

Energistyrelsen planlægger derudover at vejlede om tidsfristen på hjemmesiden, hvor 
undtagelsen af VVM-tilladelser også kan beskrives nærmere. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne anfører, at de finder det vigtigt, at der udarbejdes en smidig og 
brugervenlig adgang for VE-opstillere, men at udkastet ikke giver et bud på, hvordan 
kontaktpunkt og hjemmeside skal udformes og effektueres. 

Energistyrelsens bemærkninger: Bekendtgørelsesudkastet udpeger Energistyrelsen som 
kontaktpunkt og stiller en række krav til kontaktpunktet og hjemmesiden. Den praktiske 
udformning af kontaktpunktet og hjemmesiden vil blive lanceret senest 30. juni 2021. 
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Grønlands Selvstyre anfører, at de ikke har bemærkninger til ændringerne af 
bekendtgørelse om farvandsafmærkning i dansk og grønlandsk afmærkningsområde, men 
bemærker samtidig, at hverken Søfartsstyrelsens hjemmeside eller Efterretninger for 
Søfarende findes på grønlandsk. 

Søfartsstyrelsens bemærkninger: Bemærkningerne vedrørende Søfartsstyrelsens 
hjemmeside og Efterretninger for Søfarende ligger uden for rammerne af bekendtgørelse om 
farvandsafmærkning i dansk og grønlandsk afmærkningsområde og håndteres derfor 
særskilt 


