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Energistyrelsen 
 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
Niels Bohrs Vej 8 
6700 Esbjerg 
 
T: +45 3392 6700 
E: ens@ens.dk 
 
www.ens.dk 

Til høringsparterne 
 
  
 

Høring over udkast til bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-
tilladelsesprocessen og udkast til bekendtgørelser der implementerer 
tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen  
 
 
Energistyrelsen, Miljøministeriet og Søfartsstyrelsen sender hermed følgende fire 
udkast til bekendtgørelser vedrørende tilladelsesprocessen for VE-anlæg i høring: 
 
 

• 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) 

 
 
Bekendtgørelserne foreslås at træde i kraft den 30. juni 2021. 
 
Energistyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastene senest 
den 20. maj 2021.  
 
Høringen offentliggøres også på Høringsportalen. Høringssvar til 
bekendtgørelserne bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk 
med kopi til mnlv@ens.dk og ksn@dma.dk, samt angivelse af journalnummer 2021 
- 1248. Indkomne høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen.  
 
Ændringerne af bekendtgørelserne udstedt af Søfartsstyrelsen og Miljøministeriet 
sendes parallelt i høring af hhv. Søfartsstyrelsen og Miljøministeriet. 
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Center for VE 
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Indhold i bekendtgørelsesudkastene 
 
Energistyrelsens bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-
tilladelsesprocessen skal udmønte de bemyndigelser, der gives, når lovforslag L 
148 gennemføres til at implementere artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2018/2001/EU af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi 
fra vedvarende energikilder (omarbejdning), herefter benævnt VE II-direktivet, om 
tilladelsesprocessen for VE-anlæg. Der er i lovforslagets almindelige og specielle 
bemærkninger mere detaljeret tekst om implementeringen af VE II-direktivets 
artikel 16.  
 
Kontaktpunkt og hjemmeside for den administrative proces for etablering og drift af 
VE-anlæg 
 
Med bekendtgørelsen udpeges Energistyrelsen som kontaktpunkt for opstillere af 
VE-anlæg. Det indebærer, at ENS skal vejlede opstillere overordnet om hele den 
administrative proces for opstilling og drift af VE-anlæg. Til at hjælpe med 
vejledningsopgaven er det besluttet, at Energistyrelsen opretter en ny hjemmeside, 
der samtidig skal fungere som en online procedurehåndbog for opstillere af VE-
anlæg. Hjemmesiden skal blandt andet give opstillere et overblik over den 
administrative proces for etablering og drift af VE-anlæg. 
 
 
Tidsfrister for sagsbehandlingen under tilladelsesprocessen for elproducerende VE-
anlæg 
 
Energistyrelsens bekendtgørelse implementerer samlede tidsfrister for 
sagsbehandlingen af VE-tilladelser på Energistyrelsens område, mere præcist for 
tilladelser efter VE-lovens § 25 og § 29, godkendelser efter undergrundslovens § 
10, stk. 2 og 3 og § 28, stk. 1 angående elproducerende geotermianlæg og 
bevillinger efter elforsyningslovens § 10 og tilladelser efter § 11 for så vidt angår 
elproducerende VE-anlæg.  
 
Desuden skal bekendtgørelsen medvirke til, at der indføres samlede tidsfrister for 
myndighedernes sagsbehandling ved en række tilladelser på andre myndigheders 
område, for så vidt angår elproducerende VE-anlæg. Det opnås ved, at de 
relevante myndigheder udsteder deres egne bekendtgørelser, der henviser til 
reglerne vedrørende tidsfristerne i Energistyrelsens bekendtgørelse, som er 
udarbejdet efter forhandling med de relevante ministerier.  
 
Miljøministeriets og Søfartsstyrelsens bekendtgørelsesudkast 
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I Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 
implementeres de samlede tidsfrister for ansøgninger om miljøgodkendelse efter § 
33 i lov om miljøbeskyttelse for så vidt angår el-producerende VE-anlæg.  
I Miljøministeriets bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 implementeres de samlede tidsfrister for 
ansøgninger om tilladelser til at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet efter § 
28 i lov om miljøbeskyttelse, for anlæg med henblik på produktion af elektricitet fra 
vedvarende energikilder. 
 
I Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om farvandsafmærkning i dansk og grønlandsk 
afmærkningsområde m.v. (Afmærkningsbekendtgørelsen) implementeres de 
samlede tidsfrister for ansøgninger om tilladelser om farvandsafmærkning til anlæg 
i dansk afmærkningsområde, der drives med henblik på produktion af energi fra 
vedvarende energikilder, i henhold til bekendtgørelsens § 8. Der foretages 
endvidere enkelte opdateringer i forhold til den gældende bekendtgørelse. Således 
er henvisningen til Søfartsstyrelsens hjemmeside samt strafbestemmelsen for 
overtrædelser i grønlandsk afmærkningsområde opdateret.  
 
Alle fire bekendtgørelsesudkast er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår 
af vedlagte høringsliste.  
 
Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastene kan rettes til:  
 
Energistyrelsens udkast til bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-
tilladelsesprocessen: Fuldmægtig Morten Landerslev ved mail: mnlv@ens.dk eller 
telefon: 33 95 08 34, eller til Fuldmægtig Lone Hamborg Jensen på mail: 
lhje@ens.dk eller telefon: 33 92 67 86. 
 
Søfartsstyrelsens udkast til bekendtgørelse om farvandsafmærkning i dansk og 
grønlandsk afmærkningsområde m.v. (Afmærkningsbekendtgørelsen): 
Chefkonsulent Kirstine Strøh Nielsen, e-mail: ksn@dma.dk, tlf. 72 19 61 35. 
 
Sammenhæng med anden høring  
 
Ud over de fire bekendtgørelsesudkast, der er inkluderet i denne høring, er udkast 
til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 
(BR18) sendt i høring den 18. marts 2021 af Bolig- og Planstyrelsen og er offentligt 
tilgængelig på Høringsportalen. Den indeholder en bestemmelse, der 
implementerer de samlede tidsfrister for byggetilladelser, så vidt angår 
elproducerende VE-anlæg.  
 
Endelig forventes Trafikstyrelsen inden 30. juni 2021 at udstede bestemmelser om 
civil luftfart – BL 3-10 og BL 3-11, der også implementerer de samlede tidsfrister. 
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Administrative konsekvenser for erhvervslivet og principper for agil erhvervsrettet 
regulering 
 
Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget 
bekendtgørelsesudkastene i præhøring. OBR vurderer, at 
bekendtgørelsesudkastene medfører administrative lettelser for erhvervslivet, men 
at disse lettelser ikke er så væsentlige at de kvantificeres. 
 
Energistyrelsen har vurderet, at ét af principperne for agil erhvervsrettet regulering 
er relevante for de konkrete ændringer i udkastet til bekendtgørelse om 
kontaktpunkt og tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen. 
 

Princip 5: Sikrer brugervenlig digitalisering  
En god digital udmøntning af ny regulering er vigtig for virksomhedernes 
møde med det offentlige. Ny regulering skal, hvor relevant, indeholde en 
beskrivelse af, hvordan erhvervsrettede digitale løsninger gøres 
brugervenlige for at gøre det billigere og lettere at drive virksomhed 

Energistyrelsens bekendtgørelse medfører oprettelsen af en hjemmeside, som skal 
gøre det nemmere for opstillere at have overblik over den administrative proces for 
etablering og drift af VE-anlæg. For netop at skabe det nødvendige overblik for VE-
opstillerne stiller bekendtgørelsen krav til hjemmesidens indhold, ligesom der 
efterfølgende implementering er fokus på at etablere så en så brugervenlig løsning 
som muligt. 
 
Miljøministeriet og Søfartsstyrelsen har vurderet, at principperne for agil 
erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de konkrete ændringer i deres 
bekendtgørelsesudkast, da ændringerne ikke vurderes at påvirke virksomhedernes 
muligheder for at teste, udvikle og anvende digitale teknologier og 
forretningsmodeller og ændringerne er ikke udmøntning af en digital erhvervsrettet 
løsning. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Morten Landerslev 
Fuldmægtig i Energistyrelsen 


