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Åben høring om regelforenklinger for erhvervslivet i 

Københavns Kommune 

 

Type: Erhverv 

 

Høringsperiode: 14. marts til 31. marts 2017 

 

Bydel: København 

 

Sagsnr: 2017-0094309 

 

Indhold: 

 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen afholder fra den 14. 

marts til den 31. marts 2017 en åben høring for erhvervslivet i 

København om regelforenklinger.  

 

Københavns erhvervsliv inviteres til at svare på høringen, og gøre 

opmærksom på eventuelle regler, som de oplever som unødig 

bebyrdende, samt fremsætte forslag til regelforenklinger.  

 

Der tale om regler såsom: 

 Tilladelser og godkendelser. Fx for miljøområdet vedrørende 

spildevand, affald, jordforurening, miljøgodkendelser m.v. 

Sagsbehandling i forbindelse med at søge tilladelse til brug af 

offentlig vej – eksempelvis gravetilladelse, tilladelser til 

udendørsservering, vareudstillinger mv. 

 Regler inden for fx byggeområdet - eksempelvis vedrørende 

byggesager og tilladelser, spørgsmål om ejendomme, gebyrer 

m.v. 

 Regler i forbindelse med lønrefusion (fx i forbindelse med 

barsel eller sygdom) eller tilskudsordninger (fx praktik, 

løntilskud eller flexjob). 

 Bevillinger, fx alkohol- eller natbevilling. 

 Erhvervsparkering. 

 

Lovgivning, der vedtages i Folketinget, EU eller på internationalt 

niveau, er udenfor kommunens indflydelse, og indgår derfor ikke i 

denne høring, med mindre der er et kommunalt råderum for 

administration af en statslig og/eller international lovgivning. 

 

Høringssvar bedes besvare følgende spørgsmål: 

 

1. Hvilken type branche tilhører din virksomhed? 

2. Hvilken kommunal regulering, regel eller administrativ proces 

oplever du som unødigt bebyrdende for din virksomhed? 

3. Hvordan påvirker den pågældende regel, regulering eller 

administrative proces din virksomhed? 
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4. Har du forslag til, hvordan den pågældende regel forenkles 

eller forbedres? 

 

Alle svar bedes vedhæftet under ”materiale” ved oprettelse af 

høringsvaret.  

 

Det videre forløb 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil efter høringsfristens 

udløb gennemgå alle indkomne høringssvar. Forvaltningen vil i 

samarbejde med andre forvaltninger i Københavns Kommune 

undersøge, hvorledes det er muligt at gennemføre, eller delvist 

gennemføre, eventuelle regelforenklinger. 

 


