
 

 

 

 

 

 

Regeringen og KL er enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for 

erhvervsrettede myndighedsopgaver med en tredjedel i 2016, jf. aftale om 

kommunernes økonomi for 2015. Det er samtidig i overensstemmelse med aftale om en 

vækstpakke mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, 

Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre fra juni 2014. 

Dette skal bl.a. sikres gennem fastsættelse af servicemål og øget regelforenkling og 

en styrket vejledningsindsats. 

I forlængelse af Aftale om kommunernes økonomi for 2015 er regeringen og KL 

på den baggrund enige om, at der fastsættes følgende servicemål for 

sagsbehandlingstiden af miljøgodkendelser, godkendelser af husdyrbrug samt for 

byggesager: 

 Miljøgodkendelse af virksomheder: [130] dage for mindre miljøbelastende 

virksomheder (bilag 2) og [200] dage for store og komplekse virksomheder 

(bilag 1) 

 Miljøgodkendelse af husdyrbrug: for de mindre og mellemstore landbrug (§§ 

10og 11 sager) fastsættes et servicemål på hhv.[ 110] og [155] dage. For større 

landbrug (§ 12 sager) fastsættes et servicemål på [180] dage, mens servicemålet 

for arealsager (§ 16) fastsættes til [160] dage. Servicemålet på 180 dage udgør 

et loft for alle typer husdyrbrug. 

 Godkendelse af byggesager: [40] dage for mindre kompliceret byggeri og [50-

60] dage for mere kompliceret byggeri 

Servicemålene fastsættes med afsæt i, at sagsbehandlingstiden regnes fra 

ansøgningen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse i sagen. Dog vil 

sagsbehandlingstiden, ikke medregne ansøgers svartid ud over 7 dage, parallelt til 

det nugældende system for husdyrgodkendelser.  

I behandlingen af en godkendelse kan der være behov for sagsbehandling hos 

anden myndighed, ligesom der er lovpligtige høringer, der skal gennemføres. 

Dette indgår i de opstillede servicemål. Betydningen heraf, vil blive undersøgt i en 

samlet evaluering af servicemålene og sagsbehandlingstiderne for de tre områder, 
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som gennemføres i første halvår af 2017, under forudsætning af at relevant IT-

understøttelse er på plads. 

KL vil igangsætte en række understøttende initiativer, der skal styrke den 

kommunale sagsbehandling yderligere. Der igangsættes videndeling og 

kompetenceudvikling som skal bidrage til, at effektive arbejdsgange og 

styringsredskaber fra de mest effektive kommuner udbredes generelt i 

kommunernes sagsbehandling. 

Aftalen gennemføres inden for den afsatte ramme på 154 mio. kr. 

Aftalens elementer er uddybet i vedlagte tekniske bilag. 


