
Fra: Hevin Önder (HVOD)
Til: Ida Steenberg-Sørensen
Emne: Sv: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om jernbane - TS10801-00043 (BDK ID: 1355585)
Dato: 9. oktober 2019 13:20:32

Kære Ida
 
Jeg skal hermed rette nedenstående tekst til følgende:
 

"Banedanmark har ingen bemærkninger til selve reguleringen af beløbet. Dog skal Banedanmark gøre opmærksom på, at
idet Finansministeriet ikke fremgår af høringslisten, går Banedanmark ud fra, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på
forhånd har koordineret reguleringen af beløbet med Finansministeriet. 

Dette skyldes, at Banedanmarks selvrisiko er begrænset til 3,5 mio. kr. gennem Finanslovens § 28.63 særlige
bevillingsbestemmelse 2.4.4, hvorfor Banedanmark vurderer, at det er relevant at reguleringen godkendes af
Finansministeriet. "

 
 
 
Med venlig hilsen
 
Hevin Önder
Studentermedhjælper
 
Banedanmark 
Direktionssekretariatet
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V   
hvod@bane.dk
M: +45 50284200

 
 
 

Til: Ida Steenberg-Sørensen (isor@tbst.dk)
Cc: Lasse Zwicky Holt (LHOT) (lhot@bane.dk)
Fra: Hevin Önder (HVOD) (hvod@bane.dk)
Titel: Sv: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om jernbane - TS10801-

00043
Sendt: 01-10-2019 10:27:17

Kære Ida
 
Jeg fremsender hermed Banedanmarks høringssvar vedr. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens høring af 19. september om
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om jernbane.
 
Banedanmark har ingen bemærkninger til selve reguleringen af beløbet. Dog skal Banedanmark gøre opmærksom på, at idet
Finansministeriet ikke fremgår af høringslisten, går Banedanmark ud fra, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på forhånd har
koordineret reguleringen af beløbet med Finansministeriet.
Dette skyldes, at Banedanmarks selvforsikring er begrænset til 3,5 mio. kr. gennem Finanslovens § 28.63 særlige
bevillingsbestemmelse 2.4.4, hvorfor Banedanmark vurderer, at det er relevant at reguleringen godkendes af Finansministeriet.
 
 
Med venlig hilsen
 
Hevin Önder
Studentermedhjælper
 
Banedanmark 
Direktionssekretariatet
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V   
hvod@bane.dk
M: +45 50284200

 
 
 

Til:
Fra: Ida Steenberg-Sørensen (isor@tbst.dk)
Titel: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om jernbane - TS10801-00043
Sendt: 19-09-2019 12:27:10

Til rette vedkommende
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af  erstatningsbeløb
i henhold til lov om jernbane – se venligst vedhæftede høringsbrev og udkast til ændringsbekendtgørelse.
 
Frist for indsendelse af høringssvar er tirsdag den 15. oktober 2019.
 
 
Venlig hilsen

Ida Steenberg-Sørensen
Studentermedhjælper

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction, and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43

mailto:hvod@bane.dk
mailto:isor@tbst.dk
mailto:hvod@bane.dk
mailto:hvod@bane.dk


DK-1577 København V

Tlf.: + 45 4178 0430
Tlf.: +45 7221 8800
isor@tbst.dk
www.tbst.dk
 

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


Fra: Henrik Severin Hansen
Til: Ida Steenberg-Sørensen; Færdselsstyrelsen
Cc: Birgitte Nymark
Emne: VS: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om

jernbane - TS10801-00043
Dato: 20. september 2019 08:55:11
Vedhæftede filer: Høringsliste.pdf

Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om jernbane.pdf
Høringsbrev.pdf
Tunnel_Marking.txt

Dansk Regioner har ingen faglige som økonomiske bemærkninger til  ændring af bekendtgørelse
om regulering af  erstatningsbeløb i henhold til lov om jernbane.
 
Med venlig hilsen
 
Henrik Severin Hansen
Chefrådgiver
 
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø  (REM)
 
Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
 
T  35298257
M 21152933
E hsh@regioner.dk
 
 
 

Fra: Ida Steenberg-Sørensen <isor@tbst.dk> 
Sendt: 19. september 2019 12:27
Emne: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i
henhold til lov om jernbane - TS10801-00043
 
Til rette vedkommende
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse
om regulering af  erstatningsbeløb i henhold til lov om jernbane – se venligst vedhæftede
høringsbrev og udkast til ændringsbekendtgørelse.
 
Frist for indsendelse af høringssvar er tirsdag den 15. oktober 2019.
 
 
Venlig hilsen

Ida Steenberg-Sørensen
Studentermedhjælper

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction, and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V

mailto:hsh@regioner.dk
mailto:isor@tbst.dk
mailto:info@fstyr.dk
mailto:bny@regioner.dk
mailto:hsh@regioner.dk
mailto:isor@tbst.dk
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Carsten Niebuhrs Gade 43  


1577 København V 


Telefon +45 7221 8800 


Fax 7262 6790 


info@tbst.dk 


www.tbst.dk 


 


Notat 


Høringsliste 


Aarhus Letbane I/S 


Aarsleff Rail 
Alstom, Christian Algreen Ussing 


Arbejdstilsynet 
Arriva Skandinavien A/S 


Atkins Danmark A/S 
Banedanmark 
Banedanmark Direktion 


Banedanmark Kvalitet & Sikkerhed - Myndighedsko-
ordinering 


Bombardier Transportation 
Bravida Danmark A/S 
Captrain Denmark ApS 


Captrain Denmark ApS - Sikkerhed 
CFL Cargo Danmark ApS 


CFL Cargo Denmark ApS - Sikkerhed 
CONPAO Consulting 
Contec Rail ApS 


COWI 
DANAK 


Dansk Byggeri 
Dansk Erhverv - Høringssager 
Danske Handicaporganisationer 


Dansk Industri, Transport 
Dansk Jernbaneforbund 


Dansk Kollektiv Trafik (DKT) 
Danske Regioner 
Danske Speditører 


Danske Veterantogsoperatørers Fællesrepræsenta-
tion 


DB Cargo Scandinavia A/S  
DB Cargo Scandinavia A/S Sikkerhed  
DSB 


DSB Jernbanesikkerhed 
Elklint Railway ApS 


Erik E Business Consultancy 
Erhvervsstyrelsen 
Frie Jernbaneingenører ApS 
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Havarikommissionen  


Hector Rail AB 
Hector Rail AB - Sikkerhed  
HK Trafik & Jernbane 


Hovedstadens Letbane 
Jernbanenævnet 


Keolis Aarhus Letbane A/S  
KL 
Ricardo Rail Denmark  


Lokaltog A/S 
Malus ApS 


Metro Selskabet 
Metro Service A/S 
Midtjyske Jernbaner A/S 


Midtjyske Jernbaner A/S - Sikkerhed  
Midttrafik 


Movia 
NIRAS 
Nordjyske Jernbaner A/S 


Nordjyske Jernbaner A/S (Maria Fonseca Jürgensen) 
Nordjyske Jernbaner A/S - Sikkerhed 


OEM Consult 
Odense Letbane 
Per Aarsleff A/S 


Railcare Danmark  
Railservice 


Rambøll 
Ravn Bane II Aps 


RINA DENMARK ApS 
Rådet for Bæredygtig Trafik  
Scanscreen 


Siemens A/S 
SJ AB 


Spitzke Scandinavia A/S 
Statens Institut for Strålebeskyttelse, Sundhedssty-
relsen 


Strukton Rail A/S 
Sund & Bælt Holding A/S 


Sydtrafik 
Team Effektiv Regulering, Erhvervsstyrelsen 
Teknologisk Institut 


Trafikselskaberne 
Dansk Industri, Høring 


TX Logistik AB 
TÜV Rheinland Intertraffic, DK 
TÜV SÜD Danmark ApS 


Øresundsbro Konsortiet 
Willke Danmark ApS 
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AKIEM SAS 
 
Veteranbaner: 
Blovstrød Banen 
Dansk Jernbaneklub 


Danske Veterantogsoperatørers Fællesrepræsenta-
tion 


Danmarks Jernbanemuseum 
Gjedser Jernbane 
Haderslev- Vojens banen 


Hedelands Veteranbane  
Hjerl Hedes Frilandsmuseum 


Limfjordsbanen 
Mariager-Handest Veteranjernbane 
Museumsbanen Maribo-Bandholm 


MY Veterantog 
Nordisk Jernbaneklub 


Nordsjællands Veterantog 
Projekt Aabenraa Veteranbane 
Sydjyllands Veterantog 


Projekt Struer Jernbane Klub 
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm 


Syd Fyenske Veteranjernbane 
Vestsjællands Veterantog 
Veteranbanen Bryrup - Vrads VBV 


Veterantog Vest  
Østsjællandske Jernbaneklub 


 


 








Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til 
jernbaneloven 


I medfør af § 40, stk. 7, § 49, stk. 3, og § 53, stk. 4, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter 
bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens 
opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter: 


§ 1. Efter jernbanelovens § 49, stk. 3, reguleres den i bestemmelsen nævnte beløbsgrænse for erstatning hvert år pr. 1. 
januar med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det gældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De herefter 
fremkomne beløb afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. 


Stk. 2. Efter bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2009 om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og 
jernbaneinfrastrukturforvaltere reguleres de i bekendtgørelsen nævnte beløbsgrænser hvert år pr. 1. januar med 2 pct. tillagt 
tilpasningsprocenten for det gældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De herefter fremkomne beløb afrundes til 
nærmeste kronebeløb, der kan deles med 1 million. 


Stk. 3. Tilpasningsprocenten for finansåret 2020 udgør 0,2, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 855 af 20. august 2019 om 
satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2020. 
Tilpasningsprocenten tillagt 2 procentpoint, jf. stk. 1 og 2, udgør 2,2. 


§ 2. Med virkning for skader, der indtræder i perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020, udgør det i jernbanelovens § 
49, stk. 3, nævnte beløb 17.600 kr. (håndbagage). 


§ 3. For perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020 skal forsikringsbeløbet, som angivet i § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 
1461 af 15. december 2009 om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere, som minimum 
udgøre 437 mio. kr. i årlig dækning (personskade, tab af forsørger og tingskade). 


Stk. 2. For perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020 skal forsikringsbeløbet, som angivet i § 4, stk. 2, i bekendtgørelse 
nr. 1461 af 15. december 2009 om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere, som 
minimum udgøre 73 mio. kr. i årlig dækning (jernbanehistoriske og turistmæssige formål). 


Stk. 3. For perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020 skal forsikringsbeløbet, som angivet i § 4, stk. 3, i bekendtgørelse 
nr. 1461 af 15. december 2009 om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere, som 
minimum udgøre 15 mio. kr. i årlig dækning (veteranbane og veteransporveje - nominel sporvidde fra 1000 mm til og med 
1435 mm samt smalspor - nominel sporvidde fra 500 mm til og med 1000 mm). 


§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1181 af 9. oktober 2013 om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til lov om 


jernbane ophæves. 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den  


Carsten Falk Hansen 


/ Christian Vesterager 
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Carsten Niebuhrs Gade 43 


1577 København V 


Telefon +45 7221 8800 


Fax 7262 6790 


tini@tbst.dk 


www.tbst.dk 


Til høringsparterne 


 


Sagsnr.:TS10801-00043  


Dato:19-09-2019 


Sagsbehandler: ISOR 


 


Høring over udkast til bekendtgørelse om regulering af 


erstatnings- og forsikringsbeløb på jernbaneområdet 


 


Hvert år reguleres de beløb for erstatning og forsikring, som gælder 


for jernbanevirksomheder, jernbaneinfrastrukturforvaltere, veteranba-


ner, letbaner m.v. ifølge jernbaneloven. Dette sker ved udstedelse af 


en bekendtgørelse. 


 


Metoden for beregningen af beløbene er den samme hvert år og er 


fastlagt i jernbaneloven og bekendtgørelsen om ansvarsforsikring for 


jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere. Derfor er 


høringens formål primært at orientere om beløbenes størrelse og tids-


punktet for ikrafttrædelse. 


 


Bekendtgørelsen om regulering med virkning for 2020 sendes hermed 


i høring, jf. vedlagte. 


 


Bekendtgørelsens indhold 


 


Beregningsmetoden fremgår af bekendtgørelsens § 1, hvorefter år 


2019-beløbene opreguleres med 2 % tillagt tilpasningsprocenten for 


år 2020. 


 


Beløbsgrænsen for erstatning i forbindelse med skader der indtræder i 


år 2019 for så vidt angår håndbagage, reguleres fra 17.200 kr. til 


17.600 kr. 


 


Desuden reguleres de minimumsforsikringsbeløb, som fremgår af be-


kendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jern-


baneinfrastrukturforvaltere. Forsikringsbeløbet for personskade eller 


tab af forsørger og tingskade skal for år 2020 som minimum udgøre 


437 mio. kr. Forsikringsbeløbet angiver forsikringens dækning inden 


for forsikringsåret. Beløbet er reguleret fra 427 mio. kr. i 2019. 


 


Det er ledelsen i den enkelte virksomhed, som har ansvaret for at 


sikre, at virksomheden har den rette forsikringsdækning.  
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Minimumsbeløbet er lavere for jernbanevirksomheder, der udfører 


ikke-erhvervsmæssig jernbanedrift, som drives for at tilgodese jern-


banehistoriske og turistmæssige formål (veteranbaner o.lign.), og 


hvor driften ikke har til formål at dække noget egentligt trafikalt be-


hov. 


 


Denne gruppe er inddelt i 2 kategorier: Veterantog på jernbanenettet, 


hvor minimumsbeløbet i 2020 er 73 mio. kr., og veteranbane og vete-


ransporveje, hvor beløbet i 2020 er 15 mio. kr.  


 


I 2019 var beløbene for samme kategorier henholdsvis 71 mio. kr. og 


14 mio. kr. 


 


Det er den sikkerhedsansvarlige i den enkelte virksomhed, som har 


ansvaret for at sikre, at virksomheden (veteranbanen) har den rette 


forsikringsdækning. 


 


 


Økonomiske og administrative konsekvenser, herunder DUT: 


 


Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering, at bekendtgørel-


sen ikke har økonomiske og administrative konsekvenser, herunder 


DUT virkning, da regulering af beløbsgrænserne er en konsekvens af 


en allerede fastsat lovgivning (lov om satsreguleringsprocenten). 


 


Øvrig information 


Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.  


Tidligere udstedte reguleringsbekendtgørelser ophæves tidligst 5 år 


efter deres udstedelse af hensyn til eventuelle erstatningssager. 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærk-


ninger sendes til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til 


isor@tbst.dk senest den 15. oktober 2019, mærket j.nr. TS10801-


00043. 


Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Ida Steenberg-Søren-


sen på mail isor@tbst.dk eller til info@tbst.dk. 


Der vedlægges en liste over høringsparterne. 


Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-


portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive gjort tilgænge-


lige. 


Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen normalt ikke ori-


enterer hørte parter, når en bekendtgørelse er blevet udstedt. 
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De udstedte bekendtgørelser kan ses på Trafik-, Bygge- og Boligsty-


relsens hjemmeside www.tbst.dk under Lovstof. Vores nyhedsbrev in-


deholder også information om de udstedte regler. Tilmelding til ny-


hedsbrevet kan ske på vores hjemmeside www.tbst.dk.  


 


Med venlig hilsen 


 


Tim Emil Nielsen  
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Denne email er sendt vha SEPO tunnel kryptering til nedenstående modtagere i dit domæne. 

Med venlig hilsen
info@trafikstyrelsen.dk / Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen - Trafikstyrelsen - Do


Modtagere af email:





Tlf.: + 45 4178 0430
Tlf.: +45 7221 8800
isor@tbst.dk
www.tbst.dk
 

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


Fra: Maria Lis Windfeld Jensen
Til: ts Info
Cc: Ida Steenberg-Sørensen; DSBPOST [DSB]
Emne: J.nr. TS10801-00043
Dato: 1. oktober 2019 14:06:27

Kære Ida,
 
For en god orden skyld skal jeg nævne, at DSB ikke har bemærkninger til høring over udkast til
bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb på jernbaneområdet.
 
 
Med venlig hilsen
 
Maria Jensen
Direktionassistent
 
 

Koncernsekretariat, Telegade 2, 2630 Taastrup
Tlf.: 24 68 69 15, e-mail: mlwm@dsb.dk

DSB Du kan køre med os

 

 

Fra: Ida Steenberg-Sørensen <isor@tbst.dk> 
Sendt: 19. september 2019 12:27
Emne: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om
jernbane - TS10801-00043
 
Til rette vedkommende
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering
af  erstatningsbeløb i henhold til lov om jernbane – se venligst vedhæftede høringsbrev og udkast til
ændringsbekendtgørelse.
 
Frist for indsendelse af høringssvar er tirsdag den 15. oktober 2019.
 
 
Venlig hilsen

Ida Steenberg-Sørensen
Studentermedhjælper

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction, and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V

Tlf.: + 45 4178 0430
Tlf.: +45 7221 8800
isor@tbst.dk
www.tbst.dk
 

mailto:mlwm@dsb.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:isor@tbst.dk
mailto:DSBPOST@dsb.dk
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mailto:isor@tbst.dk
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Fra: 1 - ERST Høring
Til: ts Info; Ida Steenberg-Sørensen
Emne: Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i

henhold til jernbaneloven - j.nr. TS10801-00043(ERST Sagsnr: 2019 - 13445)
Dato: 11. oktober 2019 15:00:02

 

Kære Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har modtaget høring vedr. bekendtgørelse om regulering af erstatnings-
og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven.

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har følgende vurdering af
bekendtgørelsesudkastets administrative konsekvenser for erhvervslivet samt
bemærkninger til vurderingen af efterlevelsen af principperne for agil erhvervsrettet
regulering. 
 
Administrative konsekvenser
TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative konsekvenser for
erhvervslivet og har dermed ikke yderligere kommentarer.
 
Principper for agil erhvervsrettet regulering
TER har i forbindelse med præhøringen af bekendtgørelsesudkastet afgivet bemærkninger
til  Trafik-,  Bygge-  og  Boligstyrelsens  vurdering  af  efterlevelsen  af  principperne  for  agil
erhvervsrettet regulering. TER har ingen yderligere bemærkningerne.
 
Kontaktperson vedrørende ovenstående bemærkninger:
 
Ivana Rajovic
Student
Tlf. direkte: +45 35291509
E-post: IvaRaj@erst.dk

Med venlig hilsen

Anne-Sofie Secher
Stud.jur.

ERHVERVSSTYRELSEN
JURA

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291289
E-mail: AnnSec@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk

ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om
formål og lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk. 
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.
 

mailto:hoering@erst.dk
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mailto:IvaRaj@erst.dk
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Kære Ida
 
Vi beklager det manglende høringssvar, til delen omhandlende DUT. Umiddelbart er det sket
fordi vi ikke har set det som en økonomisk, men som en faglighøring. Disse to typer høringer
kører i to særskilte spor. Det er ikke altid vi kommer med et fagligt høringssvar, hvis vi
eksempelvis vurderer at det ikke har relevans for kommunerne. Dog kommer vi altid med et svar
til den økonomiske høring, hvor vi afklarer DUT. For at undgå misforståelser og undgå rykkere
bedes høringen sendes i separat økonomisk høring, såfremt vi skal forholde os til DUT.
 
Ift. den aktuelle høring angående bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til
lov om jernbane, så er KL enig i TBST’s vurdering af 0-DUT. Sagen kan anføres som udgiftsneutral
for kommunerne på LCP 2019/2020.
 
Med venlig hilsen
Søren Storm
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Fra: Ida Steenberg-Sørensen <isor@tbst.dk> 
Sendt: 23. oktober 2019 10:18
Til: KL <KL@kl.dk>
Emne: Manglende høringssvar ifm. bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold
til lov om jernbane
 
Kære KL
 
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen sendte, bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse
om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om jernbane, i høring den 19.
september 2019. Vi har ikke modtaget et høringssvar fra jer. I bedes venligst sende
jeres høringssvar til os inden d. 31. oktober 2019.
 
 
Venlig hilsen

Ida Steenberg-Sørensen
Studentermedhjælper

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction, and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V

mailto:SSTO@kl.dk
mailto:isor@tbst.dk
mailto:LJO@kl.dk
mailto:SSTO@kl.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1iNFuV-00061L-3J&i=57e1b682&c=AiJtrXQz3pA8v9VA-MuQ8h6uZx0qCTU7w0HUDRTPVJ4cM9btMyBuhiqFmMzUFM0IK4ppmBJ9KgJntjm1VSCKGTDsqStxNcJ6ymevTdhNpwDEAxp-1IUf_YHlZYgdGFTbxOcLPJCLyu7IOITha_UrlGtjB0MuO9msqX2FwGC_kg7UrMmH51u9l0Xz9Q1e54Y-n5QDY0k6dI6W4zZu88KUWdgmL9PHxrKN21_LdtoG8-U
mailto:isor@tbst.dk
mailto:KL@kl.dk



Tlf.: + 45 4178 0430
Tlf.: +45 7221 8800
isor@tbst.dk
www.tbst.dk
 

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

	Banedanmark sender høringssvar
	Danske regioner sender høringssvar
	DSB sender høringssvar
	Erhversvstyrelsen sender høringssvar
	KL sender høringssvar

