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Opgørelse af sagsbehandlingstid for husdyrsager første halvår 
af 2017.  
 

 

 
Miljøstyrelsen har opgjort kommunernes sagsbehandlingstider efter husdyrgodkendelseslovens § 10, § 
11 og § 12 for første halvår af 2017. Da § 16 godkendelser bortfald i marts 2017, indgår disse ikke i 
statistikken.  
 
Sager efter husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12  

Sagsbehandlingstiden for § 11 og § 12 er trukket direkte fra sagsbehandlingssystemet 
husdyrgodkendelse.dk. Sagsbehandlingstiden for perioden 1/1 – 30/7 2017 er opgjort nedenfor i tabel 
1. I tabel 2 sammenlignes tallene med de foregående år. 
 
Resultatet af opgørelsen for § 11 og § 12.  

 

Tabel 1. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for sager afgjort fra 1/1 – 30/6 2017 efter 
husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12.  

1/1 - 30/6 - 2017 §11 og § 12 §11 §12 

Alle kommuner Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. 

Afgjort 397 4,4 127 4,3 270 4,4 
Godkendt 381 4,4 121 4,2 260 4,5 
Afslag 9 2,0 3 2,7 6 1,7 
Væsentlig ændret 7 6,8 3 9,5 4 4,8 

 
Som det fremgår af ovenstående tabel 1 er sagsbehandlingstiden fra 1/1 – 30/6 - 2017 opgjort til 4,4 
måneder som et samlet gennemsnit for alle kommuner i sager efter § 11 og § 12. 
 
Tabel 2. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for § 11 og § 12 (sammenlagt) for årene 2013 til og med 
første halve år af 2017. 

Årstal 2013 2014 2015 1. halvår 

2016 

2. halvår 

2016 

1. halvår 

2017 

 §11/§12 §11/§12 §11/§12 §11/§12 §11/12 §11/12 
 Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. 
Hele 
Landet  

747 7,9 812 6,6 836 5,9 460 5,2 397 4,8 397 4,4 

 
I først halvår af 2017 kan sagsbehandlingstiden for sager efter § 11 og § 12 (sammenlagt) opgøres til 4,4 
måneder. Denne sagsbehandlingstid kan sammenlignes direkte med statistikken for 2013, 2014, 2015 
og 2016. Der er tale om en reduktion fra 2013 til 2017, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 
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faldet fra 7,9 til 4,4 måneder for tilsvarende sager. De nærmere detaljer fremgår af bilag 1, der 
indeholder en kommunevis opgørelse af sagsbehandlingstiderne for husdyrgodkendelser i første 
halvår af 2017.  
 
Det ses i bilagets tabel 1, at i alt 56 kommuner har meddelt afgørelser efter § 11 og § 12 efter 
husdyrgodkendelsesloven i første halvår 2017.   
• § 11 afgørelser blev meddelt af 30 kommuner. Her lå den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 

under de 155 dage, der er servicemålet for § 11 afgørelser, i 22 af de 30 kommuner. Opgjort på 
antal ansøgninger havde 35 ansøgninger efter § 11 en sagsbehandlingstid over 155 dage 

• § 12 afgørelser blev meddelt af 36 kommuner. Her lå den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 
under de 180 dage, der er servicemålet for § 12 afgørelser, i 28 af de 36 kommuner. Opgjort på 
antal ansøgninger, havde 61 ansøgninger efter § 12 en sagsbehandlingstid på over 180 dage. 

 
På figur 1, bilag 1, kan man se en opgørelse af sagsbehandlingstid for kumuleret antal § 11 og § 12-
afgørelser fra 1/1 –30/6 2017 sammenlignet med de foregående år. På landsplan er 82 % af sagerne i 
første halvår afgjort på under 6 måneder, og 93 % af sagerne er afgjort på under 9 måneder. 7 % af 
sagerne har en sagsbehandlingstid på over 9 måneder. 1 % af sagerne har en sagsbehandlingstid over 
18 måneder. 
 
Med udgangen af 2. kvartal 2017 er der 46 sager i sagspuklen (bilag 1, tabel 2).  Dette er en fald i 
forhold til udgang af 4. kvartal 2016, hvor der var 87 sager i sagspukklen. I 2014 og 2015 var 
sagspuklen hhv. 103 og 74 sager.  Sagspuklen defineres som aktive sager, der med udgangen af 
statistikperioden, overstiger sagsbehandlingstiden jf. servicemålaftalen. Sagspuklen er herved en 
delmængde af igangværende sager. 
 
Sager efter husdyrgodkendelseslovens § 10 

Ifølge den nye serviceaftale er det obligatorisk at indsende statistikoplysninger for § 10 sager. 
Statistikken for § 10 er blevet i stand ved indberettede oplysninger fra kommunerne samt et udtræk fra 
husdyrgodkendelse.dk. Ca 10 % af statistikoplysningerne for § 10 ansøgninger er sket ved manuel 
indberetning.  
 
Resultatet af opgørelsen for § 10 

Tabel 4. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for sager afgjort efter husdyrgodkendelseslovens § 10.  

Første halvår 2017 §10  

Alle kommuner Antal Dage Mdr.  

Afgjort 89 82 2,7 

Godkendt 89 82 2,7 
Afslag - -  
Væsentlig ændret - -  

 
Tabel 5. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for § 10. 

Årstal 2014 2015 Første halvår 

2016 

Anden halvår 

2016 

Første halvår 

2017 

 §10 §10 §10 § 10 § 10 
 Antal Antal Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr.  
Hele 
Landet  

58 4,6 78 2,9 76 3,8 71 3,0 89 2,7 
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Som det fremgår af tabellen ovenfor, er sagsbehandlingstiden for andet halvår opgjort til 2,7 måneder 
som et samlet gennemsnit for alle kommuner i sager efter § 10.  
 
Data om § 10 ansøgninger i perioden 2014-2015 er ikke registreret i it-ansøgningssystemet. Halvdelen 
af § 10 ansøgningerne, der blev afgjort i andet halvår af 2016, blev registeret i it-ansøgningssystemet, 
den anden del blev indberettet til MST manuelt. For 1. halvår 2017 er ca. 10 % indberettet manuelt til 
MST, mens resten er trukket fra it-ansøgningssystemet. I forbindelse med indberetning af § 10 
tilladelserne har kommunerne skulle fratrække eventuel tid hos ansøger over 7 dage, samt (op til 21 
dage for visitationsperioden) hvornår sager indsendt før 2016, er visiteret fuld oplyst. Derfor har MST 
ikke fratrukket ekstra dage for § 10 i 2016.    
 
Data fra 2014 og 2015 hviler alene på kommunernes frivillige indberetning, og ikke alle landets 
kommuner benyttede sig af muligheden for at indberette disse data. 
 
Baggrund for opgørelsen  

Miljøstyrelsen opgør halvårligt sagsbehandlingstiden for afgørelser givet efter 
husdyrgodkendelsesloven. Opgørelsen foretages efter aftale med KL. Opgørelsen opgøres med 
udgangspunkt i statistik trukket fra ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk, der efterfølgende 
kvalitetssikres i kommunerne. 
 
Udover beregningen af gennemsnitlig sagsbehandlingstid er der udarbejdet en detaljeret oversigt over 
igangværende sager, hvor der er søgt efter § 11 og § 12 (tabel 2 i bilag 1). Som en delmængde af de 
igangværende sager er der opgjort en sagspukkel. Sagspuklen defineres som aktive sager, der med 
udgangen af statistikperioden, overstiger sagsbehandlingstiden jf. servicemålaftalen. Sagspuklen er 
herved en delmængde af igangværende sager.  
 
Denne statistik omfatter alle afgjorte sager i første halvår af 2017, og hvor få af ansøgningerne er 
indsendt inden den ny serviceaftale fra 1/1-2016. Opgørelsen af sagsbehandlingsstatistikken er 
foretaget på grundlag den seneste serviceaftale af 1/1-2016 samt den tidligere aftale, hvilket 
Miljøstyrelsen mener er mest retvisende.  
 
Kommunernes kvalitetssikring af data og tallenes validitet 

Kommunerne er blevet tilbudt at kvalitetssikre de data, som statistikken er beregnet ud fra. I første 
halvår af 2017 har 32 ud af de 58 kommuner, der har afgjort sager efter husdyrgodkendelsesloven, 
benyttet sig af muligheden for at kvalitetssikre data.    
 
Ved kvalitetssikringen korrigerer kommunerne data, så det sikres, at statistikken kun udarbejdes på 
baggrund af sager, hvor der reelt er foretaget en afgørelse med udgangspunkt i § 10, § 11 og § 12, samt 
at alle afgjorte sager er regnet med. Herudover skal kommunen sikre sig, at alle reelle stop i 
sagsbehandlingen, der er forårsaget af ansøger, er trukket fra. 
 
Opgørelsen over "Gennemsnit antal behandlingsdage hos kommunen" viser således den effektive 
sagsbehandlingstid forstået som det antal dage, ansøgningen har ligget hos kommunen efter 
visitationen, der maksimalt kan være 21 dage, fratrukket det antal dage over 7 dage per hændelse, som 
en ansøgning har ligget hos konsulenten/ansøger (7-dages reglen). 
  
Som eksempel på 7 dages reglen kan nævnes, at hvis ansøger indsender yderligere nødvendige 
oplysninger til myndigheden 9 dage efter myndigheden har anmodet om oplysninger, vil denne 
hændelse medføre, at der trækkes 2 dage fra i sagsbehandlingstiden.  
 


