
Til: Miljø- og Fødevareministeriet (mfvm@mfvm.dk)

Cc: Jette Møller Thomsen (jmt@strandbyhavn.dk), Sanne Hjorth Henriksen (sahhe@mfvm.dk), Astrid Maj Thomsen
(astmt@mfvm.dk)

Fra: Camilla Saager Steensig (css@dkfisk.dk)

Titel: SV: Ekstern høring af udkast til lovforslag om ændring af miljøskadereglerne (Sagsnr. 2019-22829)

Sendt: 01-10-2020 16:55:44

Til Miljø- og Fødevareministeriet

 

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation(DFPO) takker for muligheden for at blive hørt i forbindelse med udkast til

lovforslag om ændring af miljøskadereglerne.

 

Dog har DFPO ingen bemærkninger på det foreliggende grundlag.

 
Med venlig hilsen

Camilla Saager SteensigCamilla Saager Steensig
Juridisk konsulent

 

  
 
Mobil

Mail

+45 27 11 49 51

css@dkfisk.dk
 

Nordensvej 3,Taulov

DK - 7000 Fredericia

www.fiskeriforening.dk

cvr.nr. 45 81 25 10
 

Denne e-mail og eventuelt vedhæftede filer kan indeholde fortrolig

information. E-mailen er kun beregnet for den tilsigtede modtager

anført ovenfor og hvis du ikke er den tilsigtede modtager, bedes du

returnere e-mailen til afsenderen og slette den permanent uden at

læse, kopiere, videresende eller gemme e-mailen.

 

Fra: Sanne Hjorth Henriksen <sahhe@mfvm.dk> 

Sendt: 2. september 2020 14:40

Til: Danske Regioner <regioner@regioner.dk>; Kommunernes Landsforening <KL@KL.DK>; 44gs@hk.dk; post_kommunal@hk.dk;

Faglig Fælles Forbund 3F <3f@3f.dk>; 92grp@92grp.dk; Advoksamfundet <samfund@advokatsamfundet.dk>; Ae@ae.dk;

hf@asfaltindustrien.dk; info@batteri.dk; info@bfi-indkob.dk; info@shipowners.dk; kaskelot@mail.dk; barjordtilbord@sala.dk;

mail@brancheforeningenkraftvarme.dk; bgorj@lf.dk; SPT <spt@spt.dk>; Danske Læskedrik Fabrikanter (info)

<info@bryggeriforeningen.dk>; info@byggesoc.dk; Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug <info@baeredygtigtlandbrug.dk>;

info@campingraadet.dk; cad@cad.dk; kh@co-industri.dk; info@cfu-net.dk; dakofa@dakofa.dk; danak@danak.dk; dcu@dcu-

cykling.dk; Danish Seafood Association <mail@danishseafood.org>; mail-dkfisk <mail@dkfisk.dk>; aqua@aqua.dtu.dk; dif@dif.dk;

djf@agrsci.dk; post@jaegerne.dk; info@landboungdom.dk; dmu@dmusport.dk; Danmarks Naturfredningsforening <dn@dn.dk>;

info@shipowners.dk; Danmarks Sportsfiskerforbund -post <post@sportsfiskerforbundet.dk>; info@dkvind.dk;

mail@danskaffaldsforening.dk; Dansk Akvakultur <danskakvakultur@danskakvakultur.dk>; daff@comxnet.dk; int@da.dk;

post@autogenbrug.dk; dbotf@mail.tele.dk; info@danskbyggeri.dk; dcf@dcf.dk; de@danskenergi.dk; debra@energibranchen.dk;

def@danskerhvervsfremme.dk; hklorentzen@mail.tele.dk; teamstr@gmail.com; danskgartneri@danskgartneri.dk;

Emballageindustrien <hoering@di.dk>; dj@journalistforbundet.dk; dkf@kano-kajak.dk; formand@dls-jagt.dk; Dansk

Landbrugsrådgivning <landscentret@landscentret.dk>; metal@danskmetal.dk; dof@dof.dk; mail@kopenhagenfur.com;

ds@sejlsport.dk; info@skovforeningen.dk; info@skytteunion.dk; kontakt@solvarmeplatform.dk; dsf@sportsdykning.dk;

dansk.standard@ds.dk; Dansk Svineproduktion <info@dansksvineproduktion.dk>; info@textile.dk; dtl@dtl-dk.dk; dvl@dvl.dk;

Danske Advokater <mail@danskeadvokater.dk>; mail@danskfjernvarme.dk; bgi@danskehavne.dk; mail@danskemaritime.dk;

mail@danskemedier.dk; Mejeriforeningen (ddb) <ddb@mejeri.dk>; Danske Svineproducenter <info@danskesvineproducenter.dk>;

ssg@danskbyggeri.dk; danva@danva.dk; dasu@dasu.dk; dds@skytten.dk; dsk@d-s-k.dk; delta@delta.dk; Den Danske

Dyrlægeforening (DDD) <ddd@ddd.dk>; Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet <science@science.ku.dk>;

Dansk Slagtefjerkræ (TL) <TL@poultry.dk>; info@rgo.dk; dhi@dhigroup.com; info@orsted.dk; Dyrenes Beskyttelse <db@dyrenes-

beskyttelse.dk>; elsam@elsam.com; info@emballageindustrien.dk; nbje@dadlnet.dk; info@energinet.dk;

info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk; nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk; mail@finansraadet.dk; fbr@fbr.dk; Foreningen af

Bioteknologiske Industrier i Danmark(sc) <sc@novo.dk>; post@fabnet.dk; fadb@groupcare.dk; pc@pcdrill.dk;

bestyrelsen@broendborer.dk; mail@fdkv.dk; aaf@e2.dk; ava@tivoli.dk; info@flidhavne.dk; brian@domstol.dk; frr@frr.dk;

fri@frinet.dk; fsr@fsr.dk; fvd@fvd.dk; Foreningen for Danmarks Fiskemel- og Fiskeolieindustri <fm@fishmeal.dk>; risoe@risoe.dk;

fr@friluftsraadet.dk; info@genvindingsindustrien.dk; ga@ga.dk; Greenpeace Danmark <birgitte.lesanner@greenpeace.org>;

kontakt@regionsyddanmark.dk; info@gts-online.dk; horesta@horesta.dk; Håndværksrådet <engberg@hvr.dk>; ida@ida.dk;

International Transport Danmark <itd@itd.dk>; kalktegl@mail.dk; kk@kommunekemi.dk; jch@post5.tele.dk; claus.meiner@rksk.dk;

$Kystdirektoratet (kdi) <kdi@kyst.dk>; info@byoghavn.dk; Landbrug & Førevarer <hoering@lf.dk>; Dansk Landbrugsrådgivning

<landscentret@landscentret.dk>; mail@landdistrikterne.dk; Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter
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<ldm@maelkeproducenter.dk>; sejet@landsbyraad.dk; Dansk Fåreavl <faareavl@sheep.dk>; gylleramt@gmail.com;

hb@gylleramt.dk; llh@levende-hav.dk; henrikjoekerbjerre@gmail.com; info@lntk.dk; info@praktiskoekologi.dk; info@lifdk.dk;

lo@lo.dk; Mejeriforeningen (ddb) <ddb@mejeri.dk>; kontakt@mi-lo.dk; osj@maerskoil.com; dce@au.dk; ns@naturogsamfund.dk;

sekretariat@nogu.dk; NOAHs Sekretariat (noah) <noah@noah.dk>; formand@nkf-dk.dk; webmaster@novonordisk.com;

ofr@oliebranchen.dk; sekretariat@parcelhus.dk; Plastindustrien i Danmark <pd@plast.dk>; mail@realkreditforeningen.dk;

gus@shipowners.dk; info@shipowners.dk; renosam@renosam.dk; returbat@returbat.dk; info@badesikkerhed.dk; sl@sl.dk;

info@skovdyrkerne.dk; sek@stf.dk; tekno@tekno.dk; info@teknologisk.dk; info@uniscrap.dk; wwf@wwf.dk; info@okologi.dk;

nils.mulvad@kaasogmulvad.dk; oj@djh.dk; peter.pagh@jur.ku.dk; hta@foi.ku.dk; EllenMB@asb.dk; em@basse.dk;

info@15junifonden.dk; cowi@cowi.dk; Dansk Erhverv (info) <info@danskerhverv.dk>; jek@danskerhverv.dk;

mail@danskfjernvarme.dk; info@christmastree.dk; dpf@pattedyrforening.dk; Dansk Planteværn <info@plantevaern.dk>;

selskabformiljoret@horten.dk; Dansk Træforening <dktimber@dktimber.dk>; info@dag.dk; dl@landskabsarkitekter.dk; Datatilsynet

<dt@datatilsynet.dk>; ddl@ddl.org; kontakt@ddnf.dk; MFVM - Postkasse, Det dyreetiske råd <Detdyreetiskeraad@mfvm.dk>;

doso@dos.dk; journalen@dr.dk; entomologiskforening@gmail.com; fh@fho.dk; redaktion@fadb.dk;

Midtjyllandvest@fredningsnaev <midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk>; mail@envina.dk; biogas@biogas.dk; krst@ign.ku.dk;

hjnygaard@nordfiber.dk; info@hedeselskabet.dk; info@hededanmark.dk; post@ja.dk; per16ender@hotmail.com;

mail@kammeradvokaten.dk; krim@krim.dk; Kongernesnordsjælland <knsj@danmarksnationalparker.dk>; Nationalpark Mols Bjerge

<mols@danmarksnationalparker.dk>; Nationalpark Skjoldungernes Land <npskjold@danmarksnationalparker.dk>; Nationalpark Thy

<thy@danmarksnationalparker.dk>; NST - Nationalpark Vadehavet <vadehavet@danmarksnationalparker.dk>;

kontakt@nordeafonden.dk; info@orbicon.dk; info@ramboll.dk; SEGES <info@seges.dk>; ks@smaaskov.dk; info@verdensskove.org;

info@veluxfoundations.dk; post@avjf.dk; a@aarch.dk; Danmarks Tekniske Universitet (dtu) <dtu@dtu.dk>; DCA - Nationalt Center

for Fødevarer og Jordbrug <dca@au.dk>; info@kadk.dk; ku@ku.dk; ruc@ruc.dk; sbi@sbi.aau.dk; sdu@sdu.dk; aau@aau.dk;

au@au.dk; ktc@ktc.dk; info@baujordtilbord.dk; claus.schultz@rentokil-initial.com; optiflow@teknik.dk

Cc: Astrid Maj Thomsen <astmt@mfvm.dk>; Jette Blendstrup Sørensen <jette@mfvm.dk>

Emne: Ekstern høring af udkast til lovforslag om ændring af miljøskadereglerne

 

Til høringsparterne

 

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt udkast til lovforslag om ændring af miljøskadereglerne i 4 ugers høring.

 

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er lagt på Høringsportalen og kan findes her.   

 

Såfremt der er bemærkninger til udkastet, modtager vi gerne disse senest den 1. oktober 2020.

 

Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til Sanne Hjorth Henriksen, tlf. 93 59 71 21, sahhe@mfvm.dk eller Astrid Maj

Thomsen, tlf. 93 56 40 43, astmt@mfvm.dk (begge vedrørende operatørens handlepligt) samt Jette Blendstrup Sørensen, tlf. 22 28

87 58, jette@mfvm.dk (vedrørende beskyttede arter og naturtyper).

 
Venlig hilsen

Sanne Hjorth Henriksen

Teamleder | Koncern Jura

+45 93 59 71 21 | sahhe@mfvm.dk

Miljø- og Fødevareministeriet

Departementet | Slotsholmsgade 12 | 1216 København K | Tlf. +45 38 14 21 42 | mfvm@mfvm.dk | www.mfvm.dk

Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn
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Til: Miljø- og Fødevareministeriet (mfvm@mfvm.dk)

Cc: Sanne Hjorth Henriksen (sahhe@mfvm.dk), Astrid Maj Thomsen (astmt@mfvm.dk)

Fra: Pia Saxild (PS@fbr.dk)

Titel: Journalnummer 2019-22829 - Genfremsendelse: Ekstern høring af udkast til lovforslag om ændring af miljøskadereglerne

Sendt: 29-09-2020 08:57:40

Forbrugerrådet Tænk har af ressourcemæssige årsager ikke mulighed for at forholde os til udkast til lovforslag om ændring af
miljøskadereglerne. Forbrugerrådet Tænk kan således ikke tages til indtægt for at støtte forslaget eller for at gøre det modsatte.
 
 
Med venlig hilsen

 

Claus Jørgensen

Projektleder
 
Forbrugerrådet Tænk
T +45 7741 7722 / cj@fbr.dk / taenk.dk
Fiolstræde 17 B / Postboks 2188 / 1017 København K
 

 

 

 

 

Fra: Astrid Maj Thomsen [mailto:astmt@mfvm.dk] 
Sendt: 4. september 2020 10:04
Til: MST Pesticider & Biocider (enhedens postkasse); De Økonomiske Råd; info@hfv.dk; mhs@motorhistorisk.dk; Christian Lundmark
Jensen; SFS Søsport; SFS Søsport; info@ecolabel.dk; Miljø- og Fødevareklagenævnets funktionspostkasse; EVM NH Hovedpostkasse;
scitech@au.dk; info@env.dtu.dk; transport@transport.dtu.dk; plen@plen.ku.dk; oresundsakvariet@bio.ku.dk; au@au.dk;
dce@bios.au.dk; gbm@bios.au.dk; agro@au.dk; affaldplus@affaldplus.dk; atvmail@atv.dk; formand@arok.dk; amnesty@amnesty.dk;
arbejdsgiver@eof.dk; mail@bilgenbrugdanmark.dk; post@biofos.dk; biogas@lf.dk; juj@lf.dk; bat@batkartellet.dk; bsf@bsf.dk;
info@bygherreforeningen.dk; baadklubbenvalby@gmail.com; dfe@dfedk.dk; info@difres.dk; dfu@dk-dfu.dk; dce@au.dk; info@dbr.dk;
db@byplanlab.dk; info@dcu.dk; def@def.dk; kontakt@danskfalkejagtklub.dk; info@silkeborg-rovfugleshow.dk; dgc@dgc.dk;
info@danskmiljoteknologi.dk; formand@nullretspolitik.dk; Danske Svineproducenter; info@dv.dk; kontor@veteranbilklub.dk;
info@dvmc.dk; mail@dyu.dk; halm@lf.dk; bjba@di.dk; sekretariat@danskekloakmestre.dk; info@danishshipping.dk; info@dasp.dk;
info@dansketursejlere.dk; dv@danskevandloeb.dk; info@danskevv.dk; frank@ulve.dk; info@bilimp.dk; e2@e2.dk;
info@energiakademiet.dk; info@eicluster.dk; frv@frv.dk; info@fishingzealand.dk; INFO@FFSKAGEN.DK; info@beredskabsinfo.dk;
fmk@postkasse.org; mmiafd@di.dk; jf@greencities.eu; Foreningen for Biodynamisk Jordbrug (biodynamisk-forening);
email@biodynamisk.dk; soeren@skaansomtkystfiskeri.dk; Foreningen Muslingeerhvervet (FME); sekretariatet@greennetwork.dk;
greennetwork@greennetwork.dk; Grøn Hverdag; kontakt@holddanmarkrent.dk; aagesmedegaard@gmail.com; info@jordbruget.dk;
jordlab@jordlab.dk; cphport@cphport.dk; mail@byogland.dk; sb@ledernesoefart.dk; Marine Ingredients (mid); jem@di.dk;
info@oilgasdenmark.dk; plf@plf.dk; formand@retspolitik.dk; sekretariatet@danske-smaaoer.dk; skibogbaad@di.dk; smok@smok.dk;
Danmarks Sportsfiskerforbund -post; info@waddensea-secretariat.org; info@winddenmark.dk; lanker@tmf.kk.dk; GW2M@tmf.kk.dk;
formand@aarhuskanokajak.dk; eni@aarhus.dk; care@care.dk; Det Økologiske Råd og Selskab; blincoe@iciscenter.org;
baltic@oceana.org; info@plasticchange.org; alnorth@agrolab.eu; lab@analytech.dk; jesper@aquacircle.org; bk@byggekvalitet.dk;
info@dangodning.dk; dkinfo@dfds.com; ekokemdenmark@ekokem.com; grosenvejle@gmail.com; miljo@eurofins.dk; info@flex-
godning.dk; dk@faerch.com; hofor@hofor.dk; mail@miljoeservice.dk; mogens@miljoeservice.dk; Nordsøenhedens officielle postkasse;
mail@reinhardoil.dk; info@sbf.dk; hhk@tjekvand.dk; helle.mose.iversen@vattenfall.com; oresundsakvariet@bio.ku.dk; Danske
Regioner; region@rn.dk; kontakt@regionmidtjylland.dk; kontakt@regionsyddanmark.dk; regionsjaelland@regionsjaelland.dk;
regionh@regionh.dk; Kommunernes Landsforening; albertslund@albertslund.dk; kommunen@alleroed.dk; balkom@balk.dk;
post@brk.dk; brondby@brondby.dk; dragoer@dragoer.dk; kommune@egekom.dk; fredensborg@fredensborg.dk;
raadhuset@frederiksberg.dk; epost@frederikssund.dk; furesoe@furesoe.dk; gentofte@gentofte.dk; kommunen@gladsaxe.dk;
glostrup.kommune@glostrup.dk; gribskov@gribskov.dk; mail@halsnaes.dk; mail@helsingor.dk; herlev@herlev.dk; hillerod@hillerod.dk;
hvidovre@hvidovre.dk; kommune@htk.dk; kommunen@horsholm.dk; ishojkommune@ishoj.dk;
raadhusposttilbyensanvendelse@tmf.kk.dk; lyngby@ltk.dk; rudersdal@rudersdal.dk; rk@rk.dk; kommunen@taarnby.dk;
kommune@vallensbaek.dk; kommunen@faxekommune.dk; raadhus@greve.dk; kommunen@guldborgsund.dk; post@holb.dk;
kalundborg@kalundborg.dk; raadhus@koege.dk; post@lejre.dk; lolland@lolland.dk; naestved@naestved.dk; kommune@odsherred.dk;
ringsted@ringsted.dk; kommunen@roskilde.dk; slagelse@slagelse.dk; kommune@solrod.dk; soroekom@soroe.dk; stevns@stevns.dk;
post@vordingborg.dk; sikkerpost@assens.dk; kommunen@billund.dk; raadhuset@esbjergkommune.dk; raadhuset@fanoe.dk;
kommunen@fredericia.dk; fmk@faaborgmidtfyn.dk; post@haderslev.dk; kommune@kerteminde.dk; kommunen@kolding.dk;
post@langelandkommune.dk; middelfart@middelfart.dk; post@nordfynskommune.dk; kommune@nyborg.dk; odense@odense.dk;
svendborg@svendborg.dk; raadhus@sonderborg.dk; toender@toender.dk; vardekommune@varde.dk; post@vejen.dk; post@vejle.dk;
post@aeroekommune.dk; post@aabenraa.dk; favrskov@favrskov.dk; raadhus@hedensted.dk; kommunen@herning.dk;
kommunen@holstebro.dk; horsens.kommune@horsens.dk; post@ikast-brande.dk; lemvig.kommune@lemvig.dk;
norddjurs@norddjurs.dk; odder.kommune@odder.dk; randerskommune@randers.dk; post@rksk.dk; kommune@samsoe.dk;
kommunen@silkeborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk; sk@skivekommune.dk; struer@struer.dk; syddjurs@syddjurs.dk;
viborg@viborg.dk; byensanvendelse@aarhus.dk; post@aarhus.dk; raadhus@99454545.dk; post@frederikshavn.dk;
Hjoerring@hjoerring.dk; raadhus@jammerbugt.dk; kommunen@laesoe.dk; raadhus@mariagerfjord.dk; kommunen@morsoe.dk;
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raadhus@rebild.dk; thistedkommune@thisted.dk; post@vesthimmerland.dk; miljoe@aalborg.dk; info@15junifonden.dk;
92grp@92grp.dk; Ae@ae.dk; a@aarch.dk; hf@asfaltindustrien.dk; info@bfi-indkob.dk; info@baujordtilbord.dk; bgorj@lf.dk;
info@byggesoc.dk; info@byoghavn.dk; info@campingraadet.dk; cad@cad.dk; kh@co-industri.dk; info@cfu-net.dk; cowi@cowi.dk;
DAKOFO; danak@danak.dk; dcu@dcu-cykling.dk; dif@dif.dk; djf@agrsci.dk; info@landboungdom.dk; dmu@dmusport.dk;
info@dkvind.dk; mail@danskaffaldsforening.dk; daff@comxnet.dk; int@da.dk; post@autogenbrug.dk; info@danskbyggeri.dk;
dcf@dcf.dk; de@danskenergi.dk; Dansk Erhverv (info); jek@danskerhverv.dk; def@danskerhvervsfremme.dk;
hklorentzen@mail.tele.dk; teamstr@gmail.com; danskgartneri@danskgartneri.dk; Dansk Landbrugsrådgivning; metal@danskmetal.dk;
dof@dof.dk; dpf@pattedyrforening.dk; mail@kopenhagenfur.com; ds@sejlsport.dk; info@skytteunion.dk; dansk.standard@ds.dk;
Dansk Svineproduktion; info@textile.dk; dtl@dtl-dk.dk; dvl@dvl.dk; info@dag.dk; mail@danskfjernvarme.dk; bgi@danskehavne.dk;
info@christmastree.dk; mail@danskemaritime.dk; mail@danskemedier.dk; fdr@fdr.dk; ssg@danskbyggeri.dk; danva@danva.dk;
dasu@dasu.dk; dds@skytten.dk; kontakt@ddnf.dk; Dansk Slagtefjerkræ (TL); dhi@dhigroup.com; aqua@aqua.dtu.dk; DOSO-
DyreværnsOrganisationernes SamarbejdsOrganisation; elsam@elsam.com; info@emballageindustrien.dk; nbje@dadlnet.dk;
info@energinet.dk; fh@fho.dk; info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk; nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk; mail@finansraadet.dk;
Forbrugerrådet Tænk Reception; Forbrugerrådet Tænk Hoeringer; Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark(sc);
post@fabnet.dk; fadb@groupcare.dk; pc@pcdrill.dk; bestyrelsen@broendborer.dk; mail@fdkv.dk; aaf@e2.dk; ava@tivoli.dk;
info@flidhavne.dk; mail@envina.dk; fri@frinet.dk; fvd@fvd.dk; biogas@biogas.dk; optiflow@teknik.dk; krst@ign.ku.dk; Foreningen for
Danmarks Fiskemel- og Fiskeolieindustri; risoe@risoe.dk; fr@friluftsraadet.dk; info@genvindingsindustrien.dk; info@hededanmark.dk;
info@hedeselskabet.dk; Håndværksrådet; post@ja.dk; per16ender@hotmail.com; kalktegl@mail.dk; ktc@ktc.dk;
kk@kommunekemi.dk; info@kadk.dk; ku@ku.dk; krim@krim.dk; info@lntk.dk; info@lifdk.dk; lo@lo.dk; Mejeriforeningen (ddb);
kontakt@mi-lo.dk; osj@maerskoil.com; vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com; ns@naturogsamfund.dk; sekretariat@nogu.dk;
webmaster@novonordisk.com; ofr@oliebranchen.dk; sekretariat@parcelhus.dk; hta@foi.ku.dk; EllenMB@asb.dk; em@basse.dk;
info@ramboll.dk; info@shipowners.dk; renosam@renosam.dk; ruc@ruc.dk; info@rgo.dk; info@badesikkerhed.dk; ks@smaaskov.dk;
sek@stf.dk; info@teknologisk.dk; tekno@tekno.dk; info@veluxfoundations.dk; info@okologi.dk; info@orsted.dk; post@avjf.dk
Cc: Sanne Hjorth Henriksen; Jette Blendstrup Sørensen
Emne: Genfremsendelse: Ekstern høring af udkast til lovforslag om ændring af miljøskadereglerne
 

Til høringsparterne

 

Miljø- og Fødevareministeriet sendte i onsdags udkast til lovforslag om ændring af miljøskadereglerne i 4 ugers høring. Vi har

efterfølgende modtaget stort antal mails om, at leveringen ikke kunne ske. Vi genfremsender derfor til de berørte.

 

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er lagt på Høringsportalen og kan findes her.   

 

Såfremt der er bemærkninger til udkastet, modtager vi gerne disse senest den 1. oktober 2020.

 

Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til Sanne Hjorth Henriksen, tlf. 93 59 71 21, sahhe@mfvm.dk eller Astrid Maj

Thomsen, tlf. 93 56 40 43, astmt@mfvm.dk (begge vedrørende operatørens handlepligt) samt Jette Blendstrup Sørensen, tlf. 22 28

87 58, jette@mfvm.dk (vedrørende beskyttede arter og naturtyper).

 
Med venlig hilsen

Astrid Maj Thomsen

Fuldmægtig | Koncern Jura
+45 93 56 40 43 | astmt@mfvm.dk

Miljø- og Fødevareministeriet

Departementet | Slotsholmsgade 12, 1216 København K | Tlf. +45 38 14 21 42 | mfvm@mfvm.dk | www.mfvm.dk

 

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation, der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan træffe et trygt valg.
Få nyheder, informationer om test, tilbud og gode råd 1-2 gange om ugen. Tilmeld dig vores nyhedsbreve på taenk.dk/nyhedsbrev
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Til: Miljø- og Fødevareministeriet (mfvm@mfvm.dk)

Cc: Sanne Hjorth Henriksen (sahhe@mfvm.dk), Astrid Maj Thomsen (astmt@mfvm.dk)

Fra: Marianne Bentsen (info@danskekloakmestre.dk)

Titel: Genfremsendelse: Ekstern høring af udkast til lovforslag om ændring af miljøskadereglerne, j.nr. 2019-22829

Sendt: 28-09-2020 09:45:20

Miljø- og Fødevareministeriet
 
Danske Kloakmestre takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende Genfremsendelse: Ekstern høring af udkast til
lovforslag om ændring af miljøskadereglerne, jnr. 2019-22829.
 
Danske Kloakmestre har ingen kommentarer til høringen.
 
Venlig hilsen

Marianne Bentsen

Sekretær Danske Kloakmestre
Tlf. 72 16 02 07
 

Sekretariat:
H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V
info@danskekloakmestre.dk • www.danskekloakmestre.dk
Facebook • Instagram • LinkedIn
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Johanne Berner
Hansen

Dansk Bilbrancheråd
 

Juridisk chef, advokat
(L)

Kirkevej 1-3
 

 

 

2630 Taastrup
 

Mobil +45 2241 5103 Tel +45 4399 6633  
Mail jbh@dbr.dk www.dbr.dk  

Med venlig hilsen

 

For vores privatlivspolitik se her.

 

Til: Miljø- og Fødevareministeriet (mfvm@mfvm.dk)

Fra: Johanne Berner Hansen (jbh@dbr.dk)

Titel: J. nr. 2019-22829; Høring

Sendt: 09-09-2020 08:32:34

 

Dansk Bilbrancheråd har modtaget ovenstående høring, men har ingen bemærkninger.
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Til høringsparterne
 
Miljø- og Fødevareministeriet har sendt udkast til lovforslag om ændring af miljøskadereglerne i 4 ugers høring.
 
Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er lagt på Høringsportalen og kan findes her.   

 
Såfremt der er bemærkninger til udkastet, modtager vi gerne disse senest den 1. oktober 2020.
 
Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til Sanne Hjorth Henriksen, tlf. 93 59 71 21, sahhe@mfvm.dk eller Astrid Maj Thomsen,
tlf. 93 56 40 43, astmt@mfvm.dk (begge vedrørende operatørens handlepligt) samt Jette Blendstrup Sørensen, tlf. 22 28 87 58,
jette@mfvm.dk (vedrørende beskyttede arter og naturtyper).
 
Venlig hilsen

Sanne Hjorth Henriksen
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+45 93 59 71 21 | sahhe@mfvm.dk

Miljø- og Fødevareministeriet

Departementet | Slotsholmsgade 12 | 1216 København K | Tlf. +45 38 14 21 42 | mfvm@mfvm.dk | www.mfvm.dk

Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn

 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64282
mailto:sahhe@mfvm.dk
mailto:mfvm@mfvm.dk
http://www.mfvm.dk/
https://www.facebook.com/MFVMDK/
https://twitter.com/MFVMin
https://www.instagram.com/miljoefoedevareministeriet/
https://www.linkedin.com/company/miljoministeriet?trk=top_nav_home
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64282
mailto:sahhe@mfvm.dk
mailto:mfvm@mfvm.dk
http://www.mfvm.dk
https://www.facebook.com/MFVMDK/
https://twitter.com/MFVMin
https://www.instagram.com/miljoefoedevareministeriet/
https://www.linkedin.com/company/miljoministeriet?trk=top_nav_home

