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Byggesagsbehandling skal ligge i kommunerne – kom-

mentar fra KL til regeringens konkurrencepakke  

 

 
I regeringens konkurrencepakke, der netop er blevet offentliggjort, foreslår 
regeringen, at der oprettes en ensrettet gebyrmodel for byggesager. Ud-
gangspunktet skal være, at kommunerne opkræver gebyr efter tidsforbrug, 
men at kommunerne selv har mulighed for at fastsætte timeprisen. Regerin-
gen finder, at erhvervslivet herved vil opleve en højere grad af gennemskue-
lighed og et mere ensartet niveau for gebyrerne. 
 
KL vil gerne sætte stort spørgsmålstegn ved, om en timebaseret gebyrbe-
regning bliver mere gennemskueligt end et fast gebyr, der eksempelvis 
fremgår af kommunens hjemmeside. I forhold til ensartethed er det på 
samme vis usikkert, om de ændringer, der foreslås, vil give det ønskede re-
sultat. 

 

Derudover fremgår det af konkurrencepakken, at der i regeringens kom-

mende Byggepolitiske Strategi skal ses på en mulig omorganisering af den 

kommunale byggesagsbehandling og digitalisering af byggeriet. 

 

KL kan støtte, at der udarbejdes en Byggepolitisk Strategi, hvor der fokuse-

res på konkurrence og produktivitet i byggeriet. Og KL kan støtte, at der 

fokuseres på digitalisering af byggeriet. Men KL kan selvsagt ikke støtte, at  

regeringen tænker i at centergøre den kommunale byggesagsbehandling. 

 

Den kommunale byggesagsbehandling er sammen med planlægningsopga-

ven en vigtig livsnerve i det kommunale selvstyre, fordi det er lokale for-

hold. Det er på disse områder, at kommunestyret for alvor kommer i spil i 

forhold til lokal vækst og udvikling i kommunen.  

 

Kommunerne er i øjeblikket i gang med ikke mindre end et tigerspring i 

forhold til at se på digitalisering, ny organisering, tilrettelæggelse og stan-

Klima, energi og bygningsminister Martin Lidegaard 

 



  2 

dardisering af byggesagsområdet. 93 kommuner har tilsluttet sig den nye it-

løsning Byg og Miljø, hvor byggesager og nogle miljøsager kan ansøges på 

én og samme gang. Og flere kommuner forventes at tilmelde sig. 

 

Med Byg og Miljø arbejder kommunerne tværkommunalt sammen for at 

efterkomme erhvervslivets ønsker om én digital indgang til at søge bygge- 

og miljøsager – og her gerne flere typer af miljøsager end dem, der allerede 

er med i løsningen.  

 

Fra og med 2014 vil ansøgere og anmeldere af byggesager uanset om de er 

fra Hjørring eller Hedehusene blive mødt med samme krav og samme an-

søgningsmodul. Der er, med andre ord, en helt forældet tankegang, at en 

fysisk centergørelse af byggesagsbehandlingen er svaret på, at man som an-

søger mødes ensartet i den kommunale byggesagsbehandling. 

 

Det er nu helt afgørende for en vellykket  implementering i kommunerne af 

digitaliseringen på Bygge- og Miljøområdet, at der fra lovgivers side skabes 

arbejdsro til at gennemføre denne i kommunernes byggesagsafdelinger. 

 

Det er i denne forbindelse også vigtigt at påpege, at KL igennem en årrække 

har set en tendens til, at regeringsinitiativer på byggeområdet alt for ensidigt 

tager afsæt i mangler og problemer i den kommunale byggesagsbehandling, 

mens fokus på lovgivers muligheder for at forenkle og byggeribranchens 

muligheder for selv at bidrage, har fået meget lidt opmærksomhed. Dette 

kan kun beklages. 

 

Kommunerne har eksempelvis konstateret, at der er fejl og mangler i mere 

end halvdelen af byggeansøgningerne til kommunerne. Vi har også noteret, 

at der i kommunernes sagsbehandlingstid, som kommunerne måles på, ind-

regnes den tid det tager for borgerne og erhvervslivet at eftersende nød-

vendige oplysninger, for at den kommunale sagsbehandling kan gå i gang. 

Og i forhold til byggebranchen har vi set, at den digitale modenhed i byg-

gebranchen er stærkt varierende. 

 

KL skal på det stærkeste anbefale, at ovennævnte fakta og synspunkter ind-

går i regeringens videre arbejde med Byggepolitisk Strategi og i det videre 

arbejde med opfølgning på regeringens konkurrencepakke. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Erik Nielsen 

 Kristian Wendelboe 

 


