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Fastsættelse af konkrete servicemål for miljøgodkendel-
ser, godkendelse af husdyrbrug og byggesager 

Resumé 

I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 indgik KL og regeringen aftale 

om, at sagsbehandlingstiden for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kom-

munerne skal reduceres med en tredjedel. Reduktionen skal blandt andet 

opnås ved at indføre servicemål for følgende sagsbehandlingsområder: 

 

- Miljøgodkendelser af virksomheder 

- Godkendelse af husdyrbrug 

- Byggesager 

 

KL og regeringen er efterfølgende blevet enige om konkrete sagsbehand-

lingstider for de tre områder, der udmønter økonomiaftalen for 2015.  

 

Sagen 

Som udmøntning af økonomiaftalen for 2015, er der fastsat følgende ser-

vicemål for henholdsvis miljøgodkendelser, godkendelse af husdyrbrug og 

byggesager. 

 

Område  

 

Servicemål 

 

Miljøgodkendelser 

 

Bilag 1-virksomheder 200 

Bilag 2-virksomheder 

 

130 

Godkendelse af husdyrbrug   

§10 110 

§ 11 155 

§ 12 180 

§ 16 

 

160 

Byggesager   

Simple konstruktioner 40 

Enfamilieshuse 40 

Industri- og lagerbygninger 50 

Etagebyggeri, erhverv 55 

Etagebyggeri, bolig 60 

 

For miljøgodkendelser og byggesager er en række sager undtaget service-

målet. Det gælder fx sager, der kræver udarbejdelse af en ny lokalplan, og 

som således tager længere tid. Se det tekniske bilag for, hvilke sager der er 

undtaget servicemålet. 

 

Hver enkelt sag skal så vidt muligt ligge inden for servicemålene. Servicemå-

lene opgøres som gennemsnitlige sagsbehandlingstider.  
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Udgangspunktet for reduktionen af sagsbehandlingstiderne med en tredjedel 

er de estimerede sagsbehandlingstider for 2012. Hvor muligt tages der sam-

tidig højde for den reduktion i sagsbehandlingstider, der er sket siden 2012.  

 

Opgørelse af sagsbehandlingstid 

Sagsbehandlingstiden regnes fra, at ansøgningen er fuldt oplyst, til der er 

truffet afgørelse i sagen, fratrukket ventetid ved indhentning af oplysninger 

fra ansøger udover syv dage. Dette giver ansøger mulighed for at orientere 

sig om, hvor lang tid vedkommende kan forvente, at det tager for de offent-

lige myndigheder (kommunen og i nogle tilfælde staten) at behandle sagen. 

 

Det er samtidig aftalt, at de digitale systemer, der anvendes i sagsbehandlin-

gen på de enkelte områder, skal kunne registrere de enkelte trin i sagsbe-

handlingstiden. Det bliver således muligt at opgøre den faktiske kommunale 

sagsbehandlingstid på de enkelte områder.  

 

Økonomi 

Der er afsat 154 mio. kr. til at understøtte reduktionen i sagsbehandlingsti-

den i perioden 2015-2018. Heraf er der afsat 140 mio. kr. til regulering af det 

kommunale bloktilskud, og 14 mio. kr. til understøttende aktiviteter, som KL 

skal afholde. En del af de 14 mio. kr. skal anvendes til at udvikle Byg og 

Miljø, så løsningen kan opgøre sagsbehandlingstiden. 

 

Evaluering 

Det er aftalt, at der i 2017 skal foretages en evaluering af servicemålene, 

herunder om servicemålene er realiseret. Evalueringen skal også kortlægge 

den faktiske sagsbehandlingstid i kommunerne, herunder den anvendte tid 

lovpligtige høringer og sagsbehandlingstid hos anden myndighed.  

 

Hvis du vil vide mere 

– Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling: her 

– Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sags-

behandling: her 

 

Kontaktperson i KL 

Konsulent, Susanne Lykke Jakobsen, KL Teknik og Miljø, syj@kl.dk, tlf. 

3370 3302 (miljøgodkendelser) 

 

Konsulent Kristoffer Slotved, KL Teknik og Miljø, ksl@kl.dk, tlf. 3370 3194 

(godkendelser af husdyrbrug) 

 

Konsulent, Nina Svaneberg, KL Teknik og Miljø, nsv@kl.dk, tlf. 3370 3408 

(byggesager) 
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