
 

NOTAT 

Miljøstyrelsen • Haraldsgade 53 • 2100 København Ø  
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN 5798000860810 • mst@mst.dk • www.mst.dk  
  

Erhverv 

Ref. IRE 

Den 18. juni 2018 

 

  

Opgørelse af sagsbehandlingstid for husdyrsager i 2017.  
 

 

 

Miljøstyrelsen har opgjort kommunernes sagsbehandlingstider for husdyrgodkendelser i 2017. I 

november 2017 opgjorde Miljøstyrelsen sagsbehandlingstiderne for første halvår. Nærværende 

opgørelse omfatter hele 2017. Opgørelsen omfatter dels sagsbehandlingstider for godkendelser efter § 

10, § 11 og § 12 i den tidligere husdyrgodkendelseslov dels sagsbehandlingstider for godkendelser efter 

§ 16 a og § 16 b i den nye husdyrbruglov, der trådte i kraft den 1. august 2017, samt opgørelse af 

anmeldelser, der er afgjort efter de nye anmelderegler i §§ 10-18 i den nye 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelse. Da § 16 godkendelser (miljøgodkendelse af arealer) efter den 

tidligere husdyrgodkendelseslov bortfald i marts 2017, indgår de ikke i statistikken.  

 

I tabel 1 nedenfor præsenteres antal afgjorte sager og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid efter de 

respektive paragraffer i den tidligere og nuværende lov. Der er i alt afgjort 989 sager i 2017. Heraf er 

langt hovedparten (969) afgjort efter den tidligere husdyrgodkendelseslov, mens 20 sager er afgjort 

efter den nye husdyrbruglov, alle efter § 16 b. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 2,9 mdr. for § 

10 sager, 4,1 måned for § 11, 4,4, måned for § 12 og 1,5 måned for § 16 b. Herudover har kommunerne 

behandlet 44 anmeldelser efter §§ 10 – 18 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (se tabel 3) 

 

Tabel 1. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for sager afgjort fra 1/1 – 31/12 2017 efter den tidligere 

husdyrgodkendelseslovs § 10, § 11 § 12 og nye husdyrbruglovs § 16 a og § 16 b..  

1/1 - 31/12 – 

2017 

§ 10 § 11 § 12 § 16 a § 16 b 

Alle 
kommuner 

Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. 

Afgjort 143 2,9 257 4,1 569 4,4 0 - 20 1,5 

Godkendt 141 2,9 249 4,0 554 4,4 0 - 16 1,7 

Afslag 1 2,4 5 3,1 11 1,7 0 - 1 0,9 

Væsentlig 
ændret 

1 2,6 3 9,5 4 4,8 0 - 3* 1,1 

* Afgjort med afgørelsestypen ”afslag pga. sagen henlagt” 

 

Afgørelser efter den tidligere lov om husdyrgodkendelse. 

 

Som det fremgår af tabel 2, er sagsbehandlingstiden for sager ansøgt efter § 10, § 11 og § 12 faldet 

igennem årene opgjort som et samlet gennemsnit for alle kommuner.  
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Tabel 2. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for §§ 10-12. 

 

Antal  

Hele 

landet 

§ 10 § 11 § 12 

År Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. 

2013 - - 260 7,4 487 8,2 

2014  58 4,6 262 5,9 550 6,9 

2015 78 2,9 263 5,9 573 5,9 

2016 147 3,4 196 5,0 661 5,0 

2017 143 2,9 257 4,1 569 4,4 

 

Summen af antal af sager afgjort efter § 11 og § 12 ligger på samme niveau i årene 2014-2017. samtidig 

med at der i perioden 2013 – 2017 der skåret mellem 1/3 og ½ af den gennemsnitlige 

sagsbehandlingstid beregnet som gennemsnit over alle kommuner for § 10, § 11 og § 12 sager. 

 

Det fremgår af bilag 1, at i alt 72 kommuner har meddelt afgørelser efter den tidligere 

husdyrgodkendelseslov 2017.   

 §10 afgørelser blev meddelt af 41 kommuner. Her lå den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 

under de 110 dage, der er servicemålet for § 10 afgørelser, i 31 af de 41 kommuner 

 § 11 afgørelser blev meddelt af 59 kommuner. Her lå den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 

under de 155 dage, der er servicemålet for § 11 afgørelser, i 44 af de 59 kommuner, 

 § 12 afgørelser blev meddelt af 61 kommuner. Her lå den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 

under de 180 dage, der er servicemålet for § 12 afgørelser, i 48 af de 61 kommuner 

 

Afgørelser efter den ny lov om husdyrbrug. 

 

Der er i perioden 1.8.-31.12. 2017, indsendt i alt 190 ansøgninger. Ansøgningerne fordeler sig med 73 

efter 16 a og 117 efter 16 b. Heraf er der afgjort 20 sager, alle efter 16 b. De 20 sager er behandlet af 17 

k0mmuner. 

 

Kommunerne har endvidere behandlet 44 anmeldelser efter §§ 10-18 i den nye 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelse. I tabel 3 er anmeldelserne opdelt efter type. Det fremgår, at langt 

den overvejende del af anmeldelserne vedrører etablering af driftsbygninger og 

ensilageopbevaringsanlæg. 

 

Tabel 3. Anmeldelser efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 10-18 

 

Antal 

anmeldelser 

Anmeldelsestype 

25 § 10 (etablering af visse driftsbygninger(halmlader, 

maskinhaller mm.)) 

12 § 11 (ensilageopbevaringsanlæg mm) 

1 § 12 (vinteropstaldning til naturafgræsningsdyrehold) 

4 § 14 (skift i dyretype på husdyrbrug, der ikke er godkendt 

efter nye regler) 

2 §17 (emissionsorienteret produktionstilpasning for 

husdyrbrug godkendt efter § 10-12 i tidligere 

husdyrgodkendelseslov) 
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Igangværende sager og sagspukkel 

 

Med udgangen af 2017 var der 587 igangværende, heraf er 416 sager, der skal afgøres efter den 

tidligere husdyrgodkendelseslov, og 170 sager, der skal afgøres efter den nye husdyrbruglov.  

 

Der er tale om en stigning i antallet af igangværende sager sammenlignet med udgangen af 2016, hvor 

antallet af igangværende sager var 379. Da kommunerne afgjorde det samme antal sager i 2017 som i 

2016, formodes det øgede antal igangværende sager primært være en konsekvens af, at der i op mod 

ikrafttrædelsen af den nye husdyrlov 1. august 2017, blev indsendt ekstraordinært mange ansøgninger.  

 

Antallet af sager i sagspuklen er steget fra 87 ved udgangen af 2016 til 131 sager ved udgangen af 2017 

(Bilag 2).  

 

Sagspuklen består af 120 sager, der skal afgøres efter den tidligere husdyrgodkendelseslov og 11 sager, 

der skal afgøres efter den nye husdyrbruglov. Det øgede antal sager i sagspuklen har en tæt 

sammenhæng med det øgede antal igangværende sager.  

 

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 er kvalitetssikret i 

kommunerne. 

 

Sagsbehandlingstiden for § 11, § 12, § 16 a og § 16 b er trukket direkte fra sagsbehandlingssystemet 

husdyrgodkendelse.dk, mens sagsbehandlingstiden for § 10 er blevet i stand både ved indberettede 

oplysninger fra kommunerne samt et udtræk fra husdyrgodkendelse.dk. Knapt 10 % af 

statistikoplysningerne for § 10 ansøgninger i 2017 er sket ved manuel indberetning. 

  

Data fra 2014 og 2015 om § 10 hviler alene på kommunernes frivillige indberetning, og ikke alle 

landets kommuner benyttede sig af muligheden for at indberette disse data. 

 

Udover beregningen af gennemsnitlig sagsbehandlingstid er der udarbejdet en detaljeret oversigt over 

igangværende sager, hvor der er søgt efter §§ 10-12 i den tidligere husdyrgodkendelseslov og § 16 a og § 

16 b i den nye husdyrbruglov. 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 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. Ved 

kvalitetssikringen korrigerer kommunerne data, så det sikres, at statistikken kun udarbejdes på 

baggrund af sager, hvor der reelt er foretaget en afgørelse, 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. 
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Opgørelsen i bilag 1 over ”den effektive sagsbehandlingstid i måneder” viser således den effektive 

sagsbehandlingstid forstået som den tid (beregnet i måneder), 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.  

 

 


