
Kvitteringsskrivelse for modtagelse af ansøgningen

http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/...ller-tillaeg/gennemgang-af-ansoegningen/kvitteringsskrivelse-for-modtagelse-af-ansoegningen/[21-12-2016 16:14:16]

Du er her: Forside / Myndigheder / Ny godkendelse eller tillæg / Gennemgang af ansøgningen /
Kvitteringsskrivelse for modtagelse af ansøgningen

3.3.5 Kvitteringsskrivelse for modtagelse af
ansøgningen
Kvitteringsskrivelsen for modtagelse af ansøgning har naturligvis til formål at kvittere for modtagelsen af
ansøgningen. Skrivelsen kan også medvirke til at sikre en forventningsafstemning mellem myndighed og
virksomhed med hensyn til sagens behandling og omfang, hvis forventningsafstemningen ikke er sket i en
indledende afklaring af projektets omfang.

Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige krav til kvitteringskrivelse for virksomheder omfattet af
servicedirektivet.

Med mindre de pågældende emner er afklaret på forhånd, kan en kvitteringsskrivelse indeholde oplysninger
om følgende:

Forslag til en vejledende tidsplan, under forudsætning af at virksomheden efterfølgende leverer
eventuelle manglede oplysninger.
Oplysninger om forhold, der har eller kan få indflydelse på sagsforløbet og tidsplanen, f.eks. politisk
behandling, dispensationer samt tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning
Angivelse af behovet for supplerende oplysninger efter en gennemgang af ansøgningen
Afklaring af, om virksomheden f.eks. er omfattet af VVM-bestemmelserne eller risikobekendtgørelsen
Opfordring til løbende drøftelse mellem myndighed og virksomhed
Andre oplysninger som for eksempel kontaktperson/sagsbehandler(-e)

Som myndighed skal du være særligt opmærksom på at sikre, at ansøgningen rummer tilstrækkelige
oplysninger til, at du kan gennemføre sagsbehandlingen og træffe afgørelse på et oplyst grundlag.
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Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Tlf.: 72 54 40 00
E-mail: 

CVR: 25798376 
EAN: 5798000863002 

Besøg også
Miljø- og fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen
Fødevarestyrelsen
NaturErhvervstyrelsen
Kystdirektoratet

Følg os
Facebook
YouTube




Bemærk:  Sender du os en e-mail, vil oplysningerne blive registreret i vores centrale digitale system til videre
sagsbehandling.
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