
Servicemål for miljøgodkendelse af virksomheder og landbrug. 

I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 indgik KL og regeringen en aftale om, at 
sagsbehandlingstiden for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne skal reduceres 
med en tredjedel i 2016 i forhold til 2012, mens der samtidig tages højde for den reduktion i 
sagsbehandlingstiderne, der er sket siden 2012. 

Kommunerne forpligter sig med aftalen til en række konkrete servicemål for 
sagsbehandlingstiden for byggesager og for miljøgodkendelser af virksomheder og husdyrbrug.

I nedenstående skema ses de nye servicemål som fremover kommer til at gælde for 
miljøgodkendelse af listevirksomheder og landbrug. 

Miljøgodkendelse af 
virksomhed/landbrug

Tidligere servicemål Nyt servicemål

Mindre miljøbelastede 
virksomheder (bilag 2)

Ingen servicemål, dog er der 
fastsat et mål på 4 måneder 
som gælder for en helt bestemt 
gruppe virksomheder (både 
bilag 1 og 2), jf. § 9-10 i 
godkendelsesbekendtgørelsen.  

130 dage

Store og komplekse 
virksomheder (bilag 1)

Se ovenstående 200 dage

mindre landbrug (§10) Ingen servicemål 110 dage

mellemstore landbrug (§ 11) 6 mdr (I henhold til husdyraftalen i 
2011 og 2012)

155 dage

større landbrug (§ 12) 9 mdr (I henhold til husdyraftalen i 
2011 og 2012)

180 dage

arealsager (§ 16) 6 mdr (I henhold til husdyraftalen i 
2011 og 2012)

160 dage

Virksomheder omfattet af 
branchebekendtgørelse (i 
første omgang 
maskinværksteder)

sagsbehandlingsfrist på 28 
dage med mindre 
myndigheden gør indsigelse

Underliggende mål Tidligere servicemål Nyt servicemål

Meddelelse om fuldt oplyst 
ansøgning 

Ingen servicemål for industri 21 dage

Servicemålene gælder ikke for
 Virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen – ca. 150 virksomheder
 Hav- og dambrug – ca. 200 virksomheder
 Ansøgninger der indebærer VVM-pligt
 Ansøgninger der indebærer udarbejdelse af ny lokalplan

Servicemålene er mål. Enkelte sager kan altså godt tage længere tid, idet tiderne angives som 
gennemsnitstider. Dog gælder de 180 dage som et loft over sagsbehandlingstiden for alle typer
husdyrbrug. 

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. 



Fuldt oplyst ansøgning
En ansøgning om en byggetilladelse miljøgodkendelse af en virksomhed eller et husdyrbrug 
vurderes som fuldt oplyst, når ansøger gennem det relevante ansøgnings-, anmeldeskema 
eller it-ansøgningssystem har tilvejebragt alle de oplysninger, som der efterspørges i de 
relevante bekendtgørelser, og ansøgningen umiddelbart vurderes komplet i øvrigt. 
Godkendelsesmyndigheden skal inden for 21 dage efter ansøgningens modtagelse meddele 
ansøger, om ansøgningen er fuldt oplyst. Såfremt ansøgningen er fuldt oplyst, tæller denne 
visitationsperiode med i opgørelsen af sagsbehandlingstiden. 

Godkendelsesmyndigheden benytter i dag sagsbehandlingstiden til 1) at sikre, at sagen i sin 
helhed er tilstrækkeligt oplyst, 2) vurdere de meddelte oplysninger, 3) høre parter samt andre 
myndigheder og inddrage offentlighed samt 4) træffe afgørelse. 

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, 
som gennemføres i første halvår af 2017, under forudsætning af at relevant IT-understøttelse 
er på plads. 

Der vil ofte være behov for flere oplysninger langt henne i sagsbehandlingsforløbet, herunder 
også af mere omfattende karakter. Såfremt der forekommer ventetid ud over 7 dage på 
supplerende oplysninger fra ansøger, tæller denne ikke med i sagsbehandlingstiden. Praksis i 
dag på husdyrområdet, hvor ansøgers svartid ud over 7 dage trækkes fra 
sagsbehandlingstiden, kommer ligeledes til at omfatte miljøgodkendelser og byggesager.
Hvis der på ansøgers foranledning sker ændringer i projektet på et tidspunkt, der ligger mere 
end 4 uger efter, at ansøgningen er registreret som fuldt oplyst, så betragtes ansøgningen som
ny i forhold til sagsbehandlingstiden, hvormed målingen af sagsbehandlingstiden starter forfra.


