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Den  

 

Høringsparter 

Høring over udkast til ændring af til bekendtgørelse om spilde-

vandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spil-

devandsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om godkendelse af liste-

virksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) 
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020 om spil-
devandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 samt bekendt-
gørelse nr. 2255 af 29. december 2020 om godkendelse af listevirksomhed i høring. 
 
Der henvises desuden til Energistyrelsens høring over udkast til bekendtgørelse om 
kontaktpunkt og tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen og udkast til tre bekendtgø-
relser der implementerer tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen. 
 

Indhold i bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE tilladelsesproces-

sen 

Energistyrelsens bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-tilladelses-

processen skal udmønte de bemyndigelser, der gives, når lovforslag L 148 gennem-

føres 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 ved-

varende energikilder (omarbejdning), herefter benævnt VE II-direktivet, om tilla-

delsesprocessen for VE-anlæg. Der er i lovforslagets almindelige og specielle be-

mærkninger mere detaljeret tekst om implementeringen af VE II-direktivets artikel 

16.  

 

Tidsfrister for sagsbehandlingen af tilladelsesprocessen for elproducerende VE-

anlæg 

Energistyrelsens bekendtgørelse implementerer samlede tidsfrister for sagsbe-

handlingen af VE-tilladelser på Energistyrelsens område, mere præcist for tilladel-

ser efter VE-lovens § 25 og § 29, godkendelser efter undergrundslovens § 10, stk. 2 

og 3 og § 28, stk. 1 angående elproducerende geotermianlæg og bevillinger efter el-

forsyningslovens § 10 og tilladelser efter § 11.  

 

Desuden skal bekendtgørelsen medvirke til, at der indføres samlede tidsfrister for 

myndighedernes sagsbehandling ved en række tilladelser - for så vidt angår elpro-

ducerende VE-anlæg - på andre myndigheders område, ved at de relevante myndig-

heder udsteder deres egne bekendtgørelser, der henviser til reglerne vedrørende 

tidsfristerne i Energistyrelsens bekendtgørelse, som er udarbejdet efter forhandling 

med de relevante ministerier.  

 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65058
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På Milljøministeriets område ændres spildevandsbekendtgørelsen og godkendel-

sesbekendtgørelsen.  

 

I godkendelsesbekendtgørelsen implementeres de samlede tidsfrister for ansøgnin-

ger om miljøgodkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse for så vidt angår el-

producerende VE-anlæg. 

 

I spildevandsbekendtgørelsen implementeres de samlede tidsfrister for ansøgnin-

ger 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 vedva-

rende energikilder. 
 
Ændringerne forventes at træde i kraft den 30. juni 2021. 
 

Afgivelse af høringssvar 

Udkastet til bekendtgørelse er i offentlig høring via Høringsportalen, www.hoe-

ringsportalen.dk. Derudover er udkastet sendt til de organisationer, myndigheder 

m.v., der er anført på vedlagte høringsliste. 

 

Høringssvar bedes sendt senest den 20. maj 2021 kl. 12.00  

 

Høringssvar til bekendtgørelserne bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse 

ens@ens.dk med kopi til mnlv@ens.dk og ksn@dma.dk, samt angivelse af journal-

nummer 2021 - 1248. 

 

Spørgsmål til spildevandsbekendtgørelsen kan rettes til Helene Hjort Midtgaard på 

hehjm@mim.dk. 

 

Spørgsmål til godkendelsesbekendtgørelsen kan rettes til Helle Husum på he-

hus@mst.dk. 

 

Miljøministeriet gør opmærksom på, at de modtagne høringssvar vil blive offentlig-

gjort på Høringsportalen, herunder afsenders navn og mailadresse. Ved afgivelse af 

høringssvar vil der blive sendt en underretningsskrivelse omkring persondataret-

tigheder til afsender.1 

 

                                                             
1 Bemærk at der i forbindelse med behandlingen af de modtagne høringssvar kan være be-
hov for at videresende disse til anden myndighed. I det omfang, der i høringssvarene indgår 
personoplysninger, vil disse således kunne blive videresendt til anden myndighed med hen-
blik på at få denne myndighed til at forholde sig til indholdet. Personoplysninger vil også 
kunne indgå i det høringsnotat, som ministeriet udarbejder på baggrund af høringen, og som 
offentliggøres efter høringen på Høringsportalen. 
 
Behandlingen af høringssvarene forventes afsluttet senest den 1. juli 2021, hvorefter de jour-
naliseres og overføres til Statens Arkiver efter 5 år.  
 
Den, der indsender personoplysninger, har ret til at gøre indsigelse, berigtige, slette, få ind-
sigt i og begrænse behandlingen og kan trække samtykke til behandling tilbage. I så fald er 
det ikke sikkert, at høringssvaret kan indgå i høringsnotatet. Miljøministeriets Data Protec-
tion Officer (DPO) kan kontaktes på DPO@mim.dk. Spørgsmål til rettigheder m.v. kan rettes 
til DPO’en. Det er muligt at klage til Datatilsynet over Miljøministeriet behandling af person-
oplysninger. 

http://www.hoeringsportalen.dk/
http://www.hoeringsportalen.dk/
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Administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser 

Miljøministeriet har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering 

ikke er relevante for de konkrete ændringer i bekendtgørelsesudkastet, da ændrin-

gerne ikke vurderes at påvirke virksomhedernes muligheder for at teste, udvikle og 

anvende digitale teknologier og forretningsmodeller. 
 
 
Med venlig hilsen 

 

Helene Hjort Midtgaard 

Fuldmægtig 


