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NOTAT

KL høringssvar om bekendtgørelse om kontaktpunkt 
mv.

KL har modtaget udkast til bekendtgørelse om kontaktpunkt i høring. Vi 
takker for muligheden for at komme med vores bemærkninger.

Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af
høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den
efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

KL bifalder, at ENS bliver kontaktpunkt for opstillere af VE-anlæg.

Ad. § 9 om informationspligt om fyldestgørende ansøgninger. Her skal KL 
gøre opmærksom på, 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, f.eks. ved klage 
over lange sagsbehandlingstider. Hvis ENS forventer at anmode om 
oplysningerne generelt anser KL det for en ny opgave som bør 
kompenseres.

KL kan ikke se, at direktivet stiller krav om at 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.

Til at sikre korte sagsbehandlingstider i sager hvor tidsfristen kun er 1 år - og 
der samtidig skal ske en koordinering mellem myndigheder - kunne det være 
en hjælp, at der på kontaktpunktets hjemmeside lå en oversigt hvilke 
tilladelser der var omfattet af de regler.

Jævnfør direktivet er sager hvor miljøgodkendelsen og/eller 
udledningstilladelsen er en del af en VVM-tilladelse undtaget for tidsfristerne. 
Det bør beskrives i godkendelses- hhv. spildevandsbekendtgørelsen.

Med venlig hilsen

Charlotte Weber
KL





 
Energistyrelsen  

Carsten Niebuhrs Gade 43  

1577 København V  

Att.: Morten Landerslev 

Journalnr.: 2021-1248 

      

 Odense, den 20. maj 2021 

 

 

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-
tilladelsesprocessen og udkast til bekendtgørelser der implementerer tidsfrister for VE-
tilladelsesprocessen 
Brancheforeningen Danske Bygningskonsulenter, som repræsenterer arkitekt- og ingeniørfirmaer, 

der arbejder med tæthedsmåling, energimærkning, huseftersyn (Tilstandsrapporter og El-

eftersynsrapporter) og energirådgivning, takker for muligheden for at aflevere høringssvar.  

 

Danske Bygningskonsulenter har ingen bemærkninger.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Danske Bygningskonsulenter 

Formand for faggruppen ”Energimærkning” 

Kasper Rudolfsen 

Mail: energimaerkning@danskebygningskonsulenter.dk  

Cc: Info@danskebygningskonsulenter.dk   
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Energistyrelsen
Att: Morten Landerslev og Lone Hamborg Jensen
 
 
Dansk Industri har den 15. april 2021 modtaget bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister
for VE-tilladelsesprocessen og udkast til bekendtgørelser der implementerer tidsfrister for VE-
tilladelsesprocessen.
 
DI har ingen bemærkninger til bekendtgørelserne.
 
 
Med venlig hilsen

Kristian Nielsen
Chefkonsulent

(+45) 3377 3345
(+45) 5213 2375 (Mobil)
krni@di.dk
di.dk

 
Læs, hvordan DI behandler og beskytter 
persondata i DI’s Privatlivspolitik
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Head Office 
Havnepladsen 3A 
DK - 5700 Svendborg 
Phone: (+45) 63 25 66 00 
E-mail: customer@danpilot.dk 
www.danpilot.dk 

 

Accounting 
Phone: (+45) 63 25 66 00 
E-mail: account@danpilot.dk 
EAN-no.: 5798000201736 
CVR no.: 30071735 

Operations 24/7 
Phone: (+45) 63 25 66 66 
E-mail: danpilot@danpilot.dk 

 

 

Energistyrelsen, Miljøministeriet og Søfartsstyrelsen 

Att. Morten Landerslev 

 

 

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen og 

udkast til bekendtgørelser, der implementerer tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen 

DanPilot finder efter gennemgang af bekendtgørelsesudkastene, at disse ikke giver anledning til 

bemærkninger fra DanPilots side.  

 

Med venlig hilsen/ Best regards      
 

 

Mia Rasmussen 

Administrationschef / Head of Administration 

 

DanPilot   

_________________________________________ 

 

Havnepladsen 3A, 3. sal 
DK-5700 Svendborg  

    

Phone: +45 63 25 66 29 

Mobile: +45 61 37 20 97 

mra@danpilot.dk - www.danpilot.dk 

 

27-04-2021 

Mikkel Lorenzen 

SAG-2021-1974 

 

[Sagsnummer] 
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Ineqarnermut, Attaveqatigiinnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfik 
Departement for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling   
 

1 
 

[Navn 1] [Navn 2] 
[Adresse 1] [Adresse 2]  
[Postnr.] 

Høringssvar til bekendtgørelse om farvandsafmærkning i dansk og 
grønlandsk afmærkningsområde 
 

Departement for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling vil indlednings takke for muligheden 
for at afgive høringssvar. 
 
Den fremsendte høring indeholder primært ændringer af teknisk karakter, som 
departementet ikke har bemærkninger til.  
 
Departement for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling bemærker dog, at der i §14 henvises 
til Efterretninger for Søfarende på Søfartsstyrelsens hjemmeside. I den forbindelse finder 
departementet det nærværende at bemærke, at hverken søfartsstyrelsens hjemmeside 
eller Efterretninger for Søfarende øjensynligt findes på grønlandsk.  
 
Da farvandsafmærkning også har betydning for fritidssejlads og ikke blot erhvervsmæssig 
sejlads, mener Departement for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling ikke, at man kan have 
forventning om internationale sprogkundskaber hos alle brugere.  
 
Af hensyn til sikkerheden til søs anses det for hensigtsmæssigt at sikre, at oplysninger 
om beskadigelse eller opståede fejl og mangler ved farvandsafmærkning er tilgængelige 
for de primære brugere.  Herved mindskes risikoen for ulykker, som eksempelvis påsejling 
af skær, der særligt grundet Grønlands arktiske forhold, kan have alvorlige konsekvenser.  
 
På baggrund af ovenstående anbefaler Departement for Boliger, Infrastruktur og 
Ligestilling, at der i Efterretninger for Søfarende tages højde for at det er 
kommunikatørens ansvar, at modtageren er i stand til at modtage budskabet.  
 
 
 
 
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Departementet for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling 
Box909@nanoq.gl 
 
 

11-05-2021 
Sags nr.: 2021- 8309    

Dok. nr. 16786682  
  
 

Postboks 909 
3900 Nuuk 

Tlf.: (+299) 34 50 00 
E-mail: box909@nanoq.gl 

www.naalakkersuisut.gl 
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