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Orientering om offentliggørelse af sagsbehandlingstider m.v.  
 
Den 1. april 2010 trådte der nye regler i kraft i godkendelsesbekendtgørelsen, se nr. 284 af 25. 
marts 2010 om sagsbehandlingstider mv. Reglerne er en implementering af direktiv 2006/123/EF 
om tjenesteydelser i det indre marked (Servicedirektivet).  
 
På baggrund af disse regler er kommunerne i forbindelse med deres behandling af en ansøgning 
om miljøgodkendelse fra visse listevirksomheder, der udfører tjenesteydelser forpligtet til:  
 

• At fastsætte og offentliggøre tidsfrister for behandling af ansøgninger om miljøgodkendel-
ser. Tidsfristerne skal være rimelige. Der kan ske forlængelse én gang med begrundelse, 
hvis sagen er kompliceret, jf. bekendtgørelsens § 13 a, og 

• At kvittere hurtigst muligt for modtagelsen af ansøgningen om miljøgodkendelse blandt an-
det med oplysninger om den offentliggjorte tidsfrist samt muligheden for fristforlængelse, jf. 
bekendtgørelsens § 13 b. 

 
Ovennævnte forpligtelse er kun gældende, hvis der er tale om ansøgning om miljøgodkendelse fra 
en virksomhed omfattet af listepunkterne C 103, J 103 - J 104, K 101 - K 104, K 106 - K 107, C 
201, D 201, D 204, E 203, H 201, J 201 - J 204, K 201 - 206, K 209 - K 215, og hvis virksomheden 
udfører en tjenesteydelse. 
 
Der vil altid være tale om en konkret vurdering, om der er tale om en tjenesteydelse eller ej. I al-
mindelighed defineres tjenesteydelse som selvstændig erhvervsvirksomhed, som udføres mod en 
økonomisk modydelse. Produktionsvirksomheder vil som hovedregel ikke være omfattet af begre-
bet "tjenesteydelse". Normalt opfattes tjenesteydelse som virksomhed af industriel, handelsmæssi-
ge eller håndværksmæssige karakter. En virksomhed kan være omfattet af begrebet, hvis den er 
omfattet af et listepunkt, som nævnt i § 13 a og hvis den udfører en tjenesteydelse. Som eksempel 
kan en knallertbane være omfattet af bestemmelsen, hvis virksomheden tager betaling for, at andre 
kan benytte sig af banen. Derimod er det ikke en tjenesteydelse at producere noget, som kan sæl-
ges.  
 
Kommunen skal derfor konkret vurdere, om virksomheden udfører en tjenesteydelse, altså om virk-
somheden udfører et arbejde for andre mod betaling.  

 
Tidsfristerne skal offentliggøres på forhånd og dette kan eksempelvis ske på kommunens hjemme-
side. Til illustration kan henvises til Miljøstyrelsen hjemmeside 
(http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/mst_decentrale_enheder/sog_om_miljogod
kendelse/sagsbehandlingstid.htm).  
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