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Kommunernes ønsker til Folketinget 
1) Kommunerne tager ansvar for udviklingen
 – Kommunerne vil lykkes med væksten i landet, og samarbejdet med Nævnenes Hus bør være mere  
  fokuseret på at finde en løsning og smidigt
 – Medarbejderstaben bør styrkes, så det ikke er kompetencer og manglende hænder, der forlænger  
  sagsbehandlingstiden 

2) Der skal prioriteres i sagerne
 – Sager med opsættende virkning, samt sager der har været behandlet før, bør være forrest i køen, og  
  afgøres indenfor 1 måned. 
 – Sager bør i realiteten afgøres indenfor 6 måned i stedet for – som i mange tilfælde – sendes retur til  
  kommunerne med mindre kommentarer
 – Lokalplanforslags forældelse bør pauses, og ikke i så høj grad forlænges, så længe sagen behandles i  
  klagenævnet
 – Det bør være et krav, at nævnet har fokus på god dialog og finder løsninger med parterne

3) Kommunerne bør repræsenteres i nævnet
 – Kommunernes bør, som planfaglig myndighed, være repræsenteret ved at indstille et planfagligt  
  medlem til ministeren

Nævnenes behandlingstid bremser lokal udvikling
– Centraliseringen og udflytningen til Viborg har med- 
 ført et stort tab af erfarne medarbejdere og dermed  
 tab af viden i huset 
– Når behandlingstiden er lang, påvirker det investo- 
 rers tro på at projekterne lykkes, og kommunen mi- 
 ster mulighed for lokal udvikling
– Borgere rammes når samfundskritiske projekter  
 bremses, som det fx er sket med kystsikring af Jyl- 
 linge Nordmark og senest klimatilpasningsprojektet  
 for Storåen i Holstebro

Bureaukratisk proces og unødigt dobbeltarbejde
– Planklagenævnet har 6 måneders behandlingstid.  
 Kommunerne oplever en tendens hvor man kort  
 inden tidsfristen, bliver bedt om ikke-betydelige  
 redegørelser, som ikke omhandler sagens kerne.  
 Dette betyder at planklagenævnet får 6 måneders  
 ny sagsbehandlingstid og uret sættes forfra. 

– Den lange sagsbehandlingstid kan føre til, at lokal- 
 planforslag kommer tæt på deres forældelsesfrist  
 på 3 år. Det kan føre til, at lokalplanproces skal køres  
 om igen, hvilket forsinker projektet yderligere. 
– Klager med opsættende virkning prioriteres ikke  
 over andre sager, og sætter projekter i stå i flere år  
 med store samfundsomkostninger som følge
– Praksisændringer begrundes ikke juridisk og skaber  
 uforudsigelighed
– Nævnenes Hus er lukket om sig selv, og foretager  
 ikke dialog med kommunerne og oplyser ikke tele- 
 fonnummer eller mail

Nævnets sammensætning
– 7 brancheorganisationer indstiller i dag 4 medlem- 
 mer til planklagenævnet.
– Flere organisationer er selv part i flere klagesager
– Kommunernes organisation har ikke indflydelse på  
 hvilke medlemmer som optages i nævnet.

De største udfordringer på området for klagesagsbehandling lige nu



Vidste du at…. 

1) Der er ca. 1290 sager fra før 1. juli 2018, som endnu ikke er afgjort.

2) Der er ikke kommunikeret fra Nævnet via deres nyhedsbrev ”Planklagenævnet Orienterer” i et år, svaren- 
 de til normalt 7 nyhedsbreve. Nyhedsbrevet har fokus på ny juridisk praksis og temaer. Sidste nyheds- 
 brev var 25. sep. 2020. I 2019 var der 7 udgivelser.

3) Der indstilles 4 medlemmer til nævnet af disse 7 organisationer:
 – Dansk Erhverv
 –  Dansk Industri
 – Landbrug & Fødevarer
 – Ingeniørforeningen IDA
 – Den Danske Landinspektørforening
 – Akademisk Arkitektforening
 – Danmarks Naturfredningsforening

Kommunernes organisation er ikke repræsenteret.

Har du spørgsmål til KL, eller søger du viden om kommunernes indsatser ift. 
klagesagsbehandling
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