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KL’S FORSLAG TIL FORBEDRING AF 
KLAGESAGSBEHANDLINGEN 
IFBM. LOKALE UDVIKLINGSPROJEKTER

På baggrund af drøftelserne i KL’s politiske organer, samt sekretaria-
tets dialog med kommunerne, fremhæves her en række tiltag, der 
forventes at kunne bidrage til forbedring af sagsbehandlingen. Der 
har været fokus på at finde nogle konstruktive og implementerbare 
forslag, der også rækker udover behovet for at få tilført flere midler 
til området. Uddybning samt begrundelser for de enkelte forslag fin-
des under punktet ”Aktuelle udfordringer i klagesagsbehandlingen”.

KL foreslår at:

–  Nævnenes fokus på at bidrage til løsninger af projekterne til  
 gavn for borgere, virksomheder og kommuner bør styrkes mar- 
 kant, i tråd med intentionerne med etableringen af de nye  
 nævn i 2017,

–  Der bør ske en begrænsning i antallet af sager der hjemsendes  
 til fornyet behandling i kommunen pga. procedurefejl der ikke  
 har konkret betydning for sagen,

–  Der bør indføres en ny procedure der sikre sagsbehandling på  
 projektniveau, så projekter der er påklaget i flere nævn behand- 
 les samtidigt eller indenfor en samlet tidsfrist på max. 6 mdr.,

–  Der bør indføres et stop-ur således at den periode klagesagsbe- 
 handlingen pågår i nævnet, ikke tæller ift. udløbet af den forud- 
 gående kommunale myndighedsafgørelse, 

–  Der bør ske en formalisering af et differentieret kø-system i  
 nævnene, således at projekter der allerede har været behandlet  
 i nævnene én gang før, kommer forrest i køen,

–  Der bør indføres skærpede krav til de juridiske begrundelser ift.  
 klagesager hvor nævnenes afgørelse indebærer et brud med  
 hidtidig tolkning af reglerne, eksisterende vejledninger mv. 

–  Det bør præciseres, at nævnenes afgørelser hviler på regulering  
 og udpegninger der var gældende på tidspunktet for den kom- 
 munale afgørelse og ikke på tidspunktet for nævnenes behand- 
 ling af afgørelsen, 

–  Planloven bør ændres således at planklagenævnet alene skal  
 forholde sig til retlige spørgsmål i samtlige kommunale afgørel- 
 ser efter planloven, 

–  Planloven bør ændres således at færre kommunale afgørelser  
 skal vurderes ift. om klagen skal have opsættende virkning,

–  Der bør indføres en maximal sagsbehandlingstid på 1. måned 
vedr. spørgsmål om opsættende virkning,

–  For de sager hvor der vurderes at være opsættende virkning bør  
 sagen have meget høj prioritet, 

–  Der bør ske en lovgivningsmæssig afgrænsning af nævnenes  
 pligt til at tage emner op af egen drift, samt indføres en fast pro- 
 cedure for inddragelse af kommunerne ifbm. de få sager hvor  
 nævnet fremover tager emner op af egen drift,

–  Der bør genindføres tiltag der kan sikre en opprioritering af de  
 principielle sager, samt indføres et skærpet fokus på, at særligt  
 de principielle sager bør overholde tidsfristen på 6 mdr. sagsbe- 
 handlingstid,

–  Der bør være bedre muligheder for kommunerne kan modtage  
 løbende information vedr. status, fremdrift mv. i sagsbehandlin- 
 gen af det konkrete projekt,

–  Der bør ske en styrkelse af brugervenligheden på afgørelsespor- 
 talen, fx gennem nedsættelse af en brugergruppe mv
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UDDYBNING AF FORSLAG TIL FORBEDRINGER 
I KLAGESAGSBEHANDLINGEN

KL’s politikere har i forbindelse med den varslede evaluering af 
planloven, udtrykt betydelig frustration over den aktuelle klage-
sagsbehandling ifbm. byudviklingsprojekter mv. i kommunerne. Kri-
tikken går på hovedforhold i nævnenes sagsbehandling. Dels den 
lange sagsbehandlingstid i de to nævn, hvor nogle projekter først 
forventes afgjort i op til 5 år efter de er blevet påklaget. Dels en 
række proces- og proceduremæssige forhold i nævnenes sagsbe-
handling og generel usikkerhed om den juridiske linje, der betyder 
at tiden fra en sag påklages til der foreligger en endelig afklaring kan 
blive endog meget længere. De konkret forslag uddybes 
i det følgende: 
 
I både MFN samt i PKN opgøres sagsbehandlingstiden afhængig af 
hvornår sagen er oprettet. Klagesager der er påklaget før 1. juli 2018 
forventes færdigbehandlet med udgangen af 2022. Pt. drejer det 
sig om i alt om ca.1.290 sager samlet for de to nævn. Det er særligt 
disse sager der skaber stor frustration for kommuner, virksomheder 
og borgere, idet mange af sagerne allerede på nuværende tids-
punkt er 2-3 år gamle, og for nogle sagers vedkommende først vil 
være færdigbehandlet i nævnene om yderligere 3 år. 

Klagesager der er påklaget efter den 1. juli 2018 har i dag en gen-
nemsnitlig sagsbehandlingstid på 4,1 mdr. for PKN og 4,5 mdr. for 
MFN. Den aktuelle sagsbeholdning for disse sager er ca. 1.250 sager 
fordelt på de to nævn. Antallet af indkomne sager for pr. år (progno-
se for 2019) er 2.295 sager hvoraf 1.368 sager er oprettet i MFN og 
927 sager er oprettet i PKN.

Et lokalt udviklingsprojekt kan imidlertid sagtens være påklaget i 
flere nævn på én gang. Da nævnene sagsbehandler ud fra et enkelt-
sagssystem, kan det samme projekt indgå som én sag i PKN samt 
én sag i MFN i ovenstående opgørelse. KL har efterspurgt en skrift-
lig opgørelse af hvor mange projekter der i dag er påklaget i flere 
nævn, men dette findes ikke jf. Nævnenes Hus. 

Parterne bag aftalen om Finansloven for 2019 har i foråret 2019 
truffet beslutning om, at Nævnenes Hus skal tilføres 42 mio. kr. til 
at afvikle sagsbeholdningen i Miljø- og Fødevareklagenævnet samt 
Planklagenævnet. Med bevillingen er det forudsat, at sagsbehold-
ningen er afviklet i 2022 samtidig med, at nye sager afgøres på 6 
måneder i gennemsnit på tværs af de to nævn. Det er et lovfæstet 
mål, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Planklagenævnet 
varigt kan være under 6 mdr.1

 › Forslag 1:  

 › Nævnenes fokus på at bidrage til løsninger af projekterne til gavn 
for borgere, virksomheder og kommuner bør styrkes markant, 
som forudsat i med etableringen af de nye nævn i 2017

Udover den meget lange sagsbehandlingstid for de ca. 1290 sager 
fra før 1. juli 2018, betyder en række andre forhold, at den tid der 
går før kommuner, virksomheder og borgere har en endelig afgø-
relse i et konkret projekt, kan blive betydelig længere end de sags-
behandlingstider der opgøres i nævnet. Disse udfordringer vedrører 
sager fra både før og efter 1. juli 2018. 

Hensigten med etableringen af Nævnenes Hus var bl.a. at skabe ”et 
stærkt faglig juridisk miljø, der kan bidrage til en bedre og mere effek-
tiv sagsbehandling i de forskellige nævn, herunder i situationer hvor 
der klages over flere forskellige afgørelser hos forskellige nævn”.2 KL 
gjorde i sit høringssvar til lovforslaget netop opmærksom på, at der 
med opdelingen af nævnene skulle sikres den nødvendige koordi-
nation i sager der fremover påklages til flere nævn, ligesom at der 
- såfremt opdelingen ville medføre øget sagsbehandlingstid - burde 
iværksættes initiativer til imødekommelse heraf. 

Der har i de første 3 år af nævnenes levetid været et stort fokus 
på, at få nedbragt den tid en konkret klage behandles i det enkelte 
nævn. Fra kommunal side opleves det desværre at der til gengæld 
har været et meget begrænset fokus på at få afgjort sagerne på en 
måde, så borgere og virksomheder hurtigst muligt får en afklaring 
af projektet. Samt et fravær af konkret tiltag der kan sikre at de ofte 
komplekse projekter, der påklages til flere nævn, kan få en hurtig 
og smidig sagsbehandling på projektniveau, fremfor kun på nævns-
niveau. 

På den baggrund foreslås det, at nævnenes fokus på at bidrage til 
løsninger af projekterne til gavn for borgere, virksomheder og kom-
muner styrkes markant, som det også var forudsat med etablerin-
gen af de nye nævn i 2017. En styrkelse heraf bør bl.a. baseres på 
en langt større synlighed omkring antal nævnsafgørelser baseret 
på afgørelsestyper, antallet klager på projektniveau fremfor kun på 
sagsniveau ect.

1) De lange sagsbehandlingstider er pt. påklaget til Folketingets Ombudsmand. Sagen er så vidt fortsat ikke færdigbehandlet.  

2) Forslag til Lov om Planklagenævnet , oktober 2016, p. 6
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 › Forslag 2:  

 › Der bør ske en begrænsning i antallet af sager der hjemsendes til 
fornyet behandling i kommunen pga. procedurefejl der ikke har 
konkret betydning for sagen

Efter det nye nævns etablering opleves en markant stigning i antal-
let af afgørelser, hvor der sker en ”hjemsendelse til fornyet behand-
ling” hos kommunerne. Det er endvidere en gennemopgående 
oplevelse, at det stigende antal hjemsendelser sker med baggrund 
i mindre processuelle og retlige fejl der ikke har konkret væsentlig-
hed for kommunens afgørelse i sagen. Altså at nævnet som noget 
nyt undlader at foretage konkrete vurderinger af hvorvidt de retlige 
mangler i en kommunale afgørelse bør medføre afgørelsens ugyl-
dighed, jf. forvaltningslovens regler herom.

Nævnenes opgørelser over sagsbehandlingstid beregnes fra det 
tidspunkt en sag er oprettet på klageportalen til nævnet har truffet 
sin afgørelse. Klagenævnene har i princippet fire afgørelsesmulighe-
der i forbindelse med klagesager: 1) stadfæstelse af kommunens af-
gørelse 2) stadfæstelse af kommunens afgørelse med visse vilkår 3) 
omgørelse/ophævelse af kommunens afgørelse 4) hjemsendelse til 
fornyet behandling ved kommunen.

Når sagen hjemsendes til fornyet behandling, registreres den som 
færdigbehandlet i nævnet, men de facto starter sagen forfra i kom-
munen, hvor kommunen skal træffe en ny afgørelse, der efterføl-
gende kan påklages til nævnet. Konsekvensen er, at den samlede 
sagsbehandlingstid før sagen er endeligt afgjort, bliver meget læn-
gere, end den opgjorte sagsbehandlingstid i nævnet. Dertil kom-
mer at både bygherres og klagers tillid til og respekt for offentlige 
myndigheder svækkes når sagerne ”cykler” frem og tilbage mellem 
myndighederne i en uendelighed. 

I det tidligere nævn håndterede man som hovedregel formulerings- 
eller procesmæssige petitesser, der ikke var konkret væsentlige, 
gennem stadfæstelse med ændring af vilkår. På den måde sikredes 
en afgørelse på sagens indhold, mens mindre fodfejl i kommunen 
kunne tilrettes efterfølgende. KL har bedt Nævnenes Hus om nær-
mere opgørelser over hhv. stigning og fald i de forskellige afgørel-
sestyper gennem de seneste 3 år. Nævnes Hus oplyser mundtligt at 
der i dag ikke sker en selvstændig registrering af afgørelsestyperne.

Det foreslås at der iværksættes tiltag der begrænser antallet af 
afgørelser hvor sagen blot hjemsendes til fornyet behandling i 
kommunen som følge af retlige fejl uden konkret væsentlighed for 
sagens indhold. Det kan bør for Planklagenævnets vedkommende 
bl.a. indebærer en præcisering af loven således at nævnet igen på-
lægges en restriktiv praksis når det gælder hjemsendelse til fornyet 
behandling. En lovændring bør dog suppleres med andre tiltag der 
kan sikre en restriktiv praksis på området, herunder at forvaltnings-
lovens krav om vurdering af eventuelle fejls konkrete væsentlighed 
for sagens udfald, overholdes.  

EKSEMPEL 1

I en sag fra Frederiksberg havde kommunen i 2017 vedta-
get en lokalplan samt et tilhørende kommuneplantillæg 
ifbm. genetablering af KB-hallen. I forbindelse med miljø-
screeningen havde kommunen imidlertid kun skrevet ’lo-
kalplan’ og ikke ’…og kommuneplantillæg’. Derfor afgjorde 
nævnet, at kommunen ikke havde lavet miljøscreening på 
kommuneplantillægget og hele sagen måtte gå om med 
en tilføjelse af ’…og kommuneplantillæg’ i bilaget. Lokalpla-
nen blev efterfølgende atter påklaget, og kommune venter 
fortsat på en endelig afgørelse fra nævnet.

EKSEMPEL 2

I en sag fra Tønder Kommune havde kommunen givet land-
zonetilladelse til en gyllebeholder, som skulle anvendes på 
en landbrugsbedrift. Kommunen havde ved en fejl givet 
landzonetilladelsen efter 2 specifikke paragraffer, hvor det 
dog kun var den ene paragraf der gav mulighed for etable-
ring af gyllebeholderen. Planklagenævnet hjemviste sagen 
til fornyet behandling med henvisning til kommunens 
retlige fejl, uden at forholde sig til at gyllebeholderen rent 
faktisk godt kunne opnå tilladelse efter den anden paragraf. 
Altså uden en vurdering af om fejlen var konkret væsentlig 
for sagens resultat.  
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 › Forslag 3:  

 › Der bør indføres en ny procedure for sagsbehandling på projekt-
niveau, så projekter der er påklaget i flere nævn behandles samti-
digt eller indenfor en samlet tidsfrist på max. 6 mdr. 

 › Forslag 4:  

 › Der bør indføres et stop-ur således at den periode klagesagsbe-
handlingen pågår i nævnet, ikke tæller ift. udløbet af en kommu-
nal myndighedsafgørelse 

 › Forslag 5:  

 › Der bør ske en formalisering af et differentieret kø-system i næv-
nene, således at projekter der allerede har været behandlet i næv-
nene én gang før, kommer forrest i køen

Et andet væsentligt problem handler om manglende samtidighed 
i behandlingen af sager der påklages til flere nævn. Problemet er 
især påtrængende når sagsbehandlingstiderne generelt er meget 
lange. Kommunale afgørelser efter fx planloven kan blive forælde-
de mens de afventer nævnenes behandling. Og for de projekter der 
påklages til flere nævn, er denne risiko særlig stor, når nævnene ikke 
behandler projektet samtidigt i de forskellige nævn, men i række-
følge således at ét nævn skal færdiggøre sagen før de øvrige nævn 
påbegynder sagsbehandlingen. 

Når en kommunal afgørelse udløber, er kommunen nødt til at træf-
fe en fornyet afgørelse, der så igen kan påklages til nævnet. 

Det foreslås, at der indføres samtidighed i nævnenes sagsbehand-
lingen af projekter der er påklaget i flere nævn på én gang, indførel-
se et stop-ur således at den periode klagesagsbehandlingen pågår 

EKSEMPEL 3

Gladsaxe Kommune er i gang med at opgradere Danmarks 
Rostadion ved Bagsværd Sø. Myndighedsbehandlingen 
omfatter tilladelser, godkendelse og dispensationer i hen-
hold til en række love, herunder planloven, naturbeskyttel-
sesloven, miljøbeskyttelsesloven mm.

Projektet er blevet voldsomt forsinket på grund af den 
lange sagsbehandlingstid i Nævnenes Hus, herunder i PKN. 
Den lange sagsbehandlingstid resulterer i, at flere tilladelser 
og afgørelser forældes (efter 3 år). Der skal således fx ind-
sendes ansøgning om fornyelse af VVM, hvilket er tidskræ-
vende for myndigheden og udgør en økonomiske belast-
ning for projektet. Da fornyelse af allerede givne tilladelser 
ligeledes kan påklages, er det efterhånden uoverskueligt at 
få afsluttet den samlede myndighedsbehandling.

Nævnenes Hus har fastlagt en rækkefølge for sagsbehand-
lingen af det konkrete projekt, således at fredningssagen 
forudsættes endeligt afgjort før behandling af de øvrige 
klagesager. På den baggrund har de sat klagesagsbehand-
lingen af en række øvrige tilladelser i bero i 3 måneder med 
henvisning til fredningssagen. Beslutningen om at nogle 
sager skal afvente andre sagers afgørelse forstærker pro-
blemet med den lange sagsbehandlingstid, risiko for udløb 
af gældende tilladelser - med deraf store omkostninger til 
følge.

i nævnet, ikke tæller ift. varigheden af en kommunal myndigheds-
afgørelse samt implementering af et formaliseret differentieret kø-
system således at projekter der allerede har været behandlet i næv-
nene én gang, kommer forrest i køen. Herunder at kommunerne 
informeres om det differentierede kø-system. 
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 › Forslag 6:  

 › Der bør indføres skærpede krav til de juridiske begrundelser i kla-
gesager hvor nævnets afgørelse indebærer et brud med hidtidig 
tolkning af reglerne, eksisterende vejledninger mv. 

 › Forslag 7:  

 › Det bør præciseres, at nævnenes afgørelser hviler på regulering og 
udpegninger der var gældende på tidspunktet for den kommuna-
le afgørelse og ikke på tidspunktet for nævnets behandling

 › Forslag 8:  

 › Planloven bør ændres således at planklagenævnet i alle sager 
alene skal forholde sig til retlige spørgsmål i de kommunale afgø-
relser

De juridiske vurderinger i nævnenes afgørelser påvirker den sam-
lede sagsbehandlingstid, idet vurderingerne er retningsgivende for 
kommunernes myndighedsbehandling. Tre år efter etableringen af 
de nye nævn i Viborg, oplever mange kommuner at retsgrundlaget 
for myndighedsafgørelser efter planloven generelt er præget af stor 
uklarhed. 

Uklarhederne kan fx handle om at det nyfortolkes på centrale be-
greber i planlægningen, eksempel hvornår noget kan defineres som 
en ”bygning” eller som en ”bebyggelse” - og dermed hvordan de 
forskellige anlæg skal reguleres. Ændringerne i tolkningen af loven 
sker uden at der er gennemført en forudgående lovændring og det 
fremgår ikke altid tydeligt af afgørelsen, at der reelt er tale om et 
brud med eksisterende fortolkningspraksis. 

Det kan også handle om, at nævnets afgørelser kan skabe uklarhed 
om hvilket reguleringsgrundlag der kan lægges til grund for kom-
munens afgørelse i de konkrete projekter, jf. nedenstående eksem-
pel fra Bagsværd Sø. 

Det er en gennemgående oplevelse, at forskellighederne i de i juri-
diske afgørelser ofte træffes uden de fornødne juridiske begrundel-
ser i relation til tidligere afgørelser, samt at relevante lovbemærk-
ninger kun i begrænset omfang inddrages. 

Uensartede og uklare afgørelser på tværs af sager og over tid, svæk-
ker tilliden til klagenævnene og skaber uigennemskuelighed ift. de 
juridiske rammer for de kommunale myndighedsafgørelser. Dette 
medfører en langt større risiko for fejl i de kommunale afgørelser, 
med et øget antal af sager hvor klager får medhold, eller hjemsen-
des til fornyet behandling i kommunen, med ny klagemulighed etc.      

Dertil kommer, at der i flere af disse sager reelt ses en markant ind-
skrænkelse af det kommunale råderum i planlægningen. Indskræn-
kelsen af de kommunale råderum kan både ske i de sager hvor der 
sker en retlig prøvelse, jf. nedenstående eksempel fra Sønderborg, 

samt i sager hvor der også sker en vurdering af det kommunale 
skøn, dvs. landzonetilladelserne.

Udover at skærpe den juridiske begrundelse for indskrænkelser 
af det kommunale råderum ifbm. de retlige prøvelser af kommu-
nernes afgørelser efter planloven, bør der også ske en ændring af 
rammerne for planklagenævnet vurdering således at der i alle sager 
alene skal ske en retlig prøvelse. På denne måde sikres et intakt 
kommunalt skøn på planområdet.   

EKSEMPEL 4

I en konkret sag fra Sønderborg kommune har PKN ophæ-
vet kommunen afgørelse ifbm. lokalplanlægning for en 
lystbådehavn. Afgørelsen betyder at kommunernes tidlige-
re muligheder for at planlægge for vandområder indenfor 
byernes havnebassiner, de facto er ophævet. De eksisteren-
de vejledninger fra både Kystdirektoratet samt Erhvervssty-
relsen der udlægger den kommunale plankompetencer må 
ligeledes anses for ugyldige.

I andre sager indskrænkes kommunernes eksisterende 
mulighed for at dispensere fra en lokalplan samt andre 
former for de facto indskrænkelse af de kommunale råde-
rum. Fælles er, at nævnets praksis er ændret, uden at det er 
gennemført en egentlig lovændring. Tendensen bidrager til 
generel usikkerhed om ”hvad der gælder”. 
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EKSEMPEL 5

I sagen om et nyt rostadion i Bagsværd indgår en landzone-
tilladelse udstedt på baggrund af de faktiske og retlige for-
hold, som var gældende på det tidspunkt, hvor kommunen 
traf sin afgørelse. Alligevel er landzonestilladelsen hjem-
sendt fra nævnet med den begrundelse, at kommunen i sin 
afgørelse ikke har taget højde for en efterfølgende statslig 
justering af et Natura 2000 område. Dette på trods af, at 
forslaget til justeringen først blev offentligt kendt ca. 1½ 
måned efter klagen over kommunens landzoneafgørelse 
var indsendt til nævnet. 

Konsekvensen af nævnets afgørelse i sagen er, at justerin-
ger af fx naturudpegninger finder anvendelse med tilbage-
virkende kraft. Dette betyder igen at alle afgørelser i kom-
munen mister deres juridiske gyldighed overfor ansøgeren, 
så snart nye lovforslag stilles og/eller besluttes.

 › Forslag 9:  

 › Planloven bør ændres således at færre kommunale afgørelser skal 
vurderes ift. opsættende virkning

 › Forslag 10:  

 › Der bør indføres en maximal sagsbehandlingstid på 1. måned 
vedr. spørgsmål om opsættende virkning

 › Forslag 11:  

 › For de sager hvor der vurderes at være opsættende virkning bør 
sagen have meget høj prioritet

En klage efter planloven har som udgangspunkt ikke opsættende 
virkning. Undtaget er dog landzonetilladelser hvor der altid er op-
sættende virkning. I alle andre klager - fx ifbm. et lokalplanforslag 
- skal planklagenævnet som det første beslutte hvorvidt en klage 
skal have opsættende virkning. Ved en beslutning om opsættende 
virkning sættes projektet i bero indtil der foreligger en endelig afgø-
relse i nævnet. Ved en beslutning om at klagen ikke har opsættende 
virkning kan projektet påbegyndes, mens klagen behandles. Langt 
de fleste klagesager (undtaget landzonetilladelser) vurderes ikke at 
have opsættende virkning.

Med etableringen af det nye nævn opleves det at ventetiden på 
delafgørelser om opsættende virkning blevet mærkbart forlæn-
get. Det er især et stort problem fordi de fleste klagesager ikke har 
opsættende virkning, men hvor projektet alligevel forsinkes i ½ år 
eller mere fordi der ikke foreligger en afgørelse fra nævnet herom.

Set i lyst af, at de færreste lokalplan sager reelt medfører en nævns-
beslutning om opsættende virkning, bør det overvejes om planlo-
vens regler omkring opsættende virkning bør ændres. Eksempelvis 
ved at spørgsmålet om opsættende virkning alene gælder §14 
sager. Eller ved at de kommunale afgørelser som udgangspunkt 
ikke har opsættende virkning såfremt kommunen ikke har mod-
taget meddelelse herom senest 1. måned efter fremsendelsen af 
klagen.
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EKSEMPEL 6

I Helsingør kommune er man i gang med at planlægge 
for et større boligområde med ca. nye 200 boliger tæt på 
Espergærde. Lokalplanforslaget blev påklaget af naboer 
og bygherren samt kommunen måtte vente i 5 mdr. fra 
indsendelse af klagen til nævnet traf en beslutning om, at 
klagen ikke skulle have opsættende virkning. Udskydelse 
af projekter som dette i op til et halvt år udgør en mærkbar 
økonomisk belastning for byggeherre og er til stor frustra-
tion for de kommunale myndigheder.  

 › Forslag 12:  

 › Der bør ske en lovgivningsmæssig afgrænsning af nævnenes pligt 
til at tage emner op af egen drift samt indføres en fast procedure 
for inddragelse af kommunerne ifbm. de få sager hvor nævnet 
fremover tager emner op af egen drift

Som udgangspunkt behandler nævnene de klagepunkter som kla-
ger er fremkommet med. Kommunen bliver i den forbindelse bedt 
om at redegøre for den kommunale sagsbehandling specifikt ift. de 
konkrete klagepunkter.

Nævnet har imidlertid også mulighed for af egen drift at udvide 
omfanget af emner nævnet ønsker at behandle i sagen jf. official-
princippet. Denne mulighed er ikke ny, men kommunerne oplever 

3) Reform af klagesystemet på natur- og miljøområdet, maj 2011

at der med det nye nævn er sket en markant stigning i antallet af 
sager, hvor nævnet tager emner op af egen drift.

Når nævnet tager emner op af egen drift betyder det ofte, at den 
samlede sagsbehandlingstid forlænges. Tilbage i maj 2011 anbe-
falede en ekspertgruppe3 at klagenævnenes mulighed for at tage 
emner op af egen drift med fordel kunne begrænses. Baggrunden 
for anbefalingen var et ønske om at afkorte den samlede sagsbe-
handlingstid. En begrænsning af emner der kan tages op af næv-
nene selv svarer til praksis ved domstolene, hvor behandlingen er 
afgrænset til de emner der er påklaget. Miljø- og Fødevarenævnet 
har i dag mulighed for at begrænse sin prøvelse af de forhold, der er 
klaget over, mens en lignende mulighed ikke indgår i Lov om Plan-
klagenævnet.

Når nævnet vælger at tage emner op der indgår i klagen, oplever 
kommunerne desuden som noget nyt at nævnet ikke kontakter 
kommunen for supplerende redegørelser ift. de nye emner. En 
høring af kommunen om disse emner vil i mange tilfælde kunne 
kvalificere nævnets sagshandling. Herunder formentligt forebygge 
at endnu flere projekter hjemsendes til fornyet behandling i kom-
munerne. 

Det foreslås, at der sker en juridisk afgræsning af sager hvor plan-
klagenævnet tager emner op af egen drift. Det bør også overvejes 
hvilke øvrige tiltag der kan sikre, at nævnenes sagsbehandling ikke 
forsinkes yderligere som følge af at nævnet tager emner af egen 
drift. Desuden bør der indføres en fast procedure for inddragelse af 
kommunerne ifbm. sager hvor nævnet fremover helt undtagelses-
vist tager emner op af egen drift. 
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Med henblik på at fremme, at kommunerne hurtigst muligt får et 
klart og entydigt retsgrundlag for deres myndighedsafgørelser, er 
det væsentligt at sager med principielle problematikker afgøres 
hurtigt. Hvorvidt en sag er eller kan blive principiel, beror ofte på en 
konkret vurdering ifbm. at sagen påklages. 

I det tidligere nævn havde man en visitationsenhed som sorterede 
sagerne, således at dem med potentiale til at blive principielle, blev 
opprioriteret. En aktiv prioritering af de principielle sager havde den 
store fordel, at disse sager blev afgjort hurtigere - og derigennem fik 
kommunerne hurtigere fastlagt et juridisk grundlag for egen myn-
dighedsafgørelser i lignende sager. 

Det er uklart i hvilket omfang de nye nævn screener indkomne 
sager for om de er af principiel betydning. Risikoen ved ikke at op-
prioritere de principielle sager er, at de kommunale afgørelser træf-
fes på et usikkert grundlag med risiko for efterfølgende hjemsen-
delse eller ophævelse ifbm. en senere klagesag. 

Det foreslås, at der genindføres tiltag der kan sikre en opprioritering 
af de principielle sager samt sikre at disse sager overholder tidsfri-
sten på 6 mdr. sagsbehandling i nævnet.

 › Forslag 13:  

 › Der bør genindføres tiltag der kan sikre en opprioritering af de 
principielle sager, samt indføres et skærpet fokus på, at særligt de 
principielle sager bør overholde tidsfristen på 6 mdr. sagsbehand-
lingstid

 › Forslag 14:  

 › Der bør være bedre muligheder for kommunerne til at modtage 
løbende information vedr. status, fremdrift mv. i sagsbehandlin-
gen af det enkelte projekt

 › Forslag 15:  

 › Der bør ske en styrkelse af brugervenligheden på afgørelsesporta-
len, bl.a. gennem nedsættelse af en brugergruppe mv.

Set i lyset af de lange sagsbehandlingstider, usikkert retsgrundlag 
mm bør der fra nævnets side være en skærpet indsats ift. at sikre 
en god og rettigtid dialog med og formidling overfor kommunerne. 
Foruden de ovenfor nævnte forslag til ændringer i procedurer og 
lovgivning, herunder inddragelse af og dialog med kommunerne 
ifbm. de konkrete projekter, er der behov for at iværksætte tiltag 
der sikre at kommunerne løbende har mulighed for at orientere sig 
om status i de konkrete sager. Der bør endvidere sikres at nævne-
nes afgørelsesportal forbedres således at det er nemt og smidigt 
for kommuner et fremsøge de relevante nævnsafgørelser til brug 
for kommunens sagsbehandling.  
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