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Notat om opgørelse af sagsbehandlingstider for husdyrsager i 2020 
 

Miljøstyrelsen har opgjort kommunernes sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser og 

miljøtilladelser til husdyrbrug fra 1/1 til 31/12 - 2020.  

 

Opgørelsen omfatter sagsbehandlingstider for ansøgninger om tilladelse eller godkendelse efter § 10, § 

11 og § 12 i den tidligere husdyrgodkendelseslov samt § 16 a (stk. 1, 2 og 4) og § 16 b i den nuværende 

husdyrbruglov, der trådte i kraft den 1. august 2017. Opgørelsen omfatter også en oversigt over 

igangværende sager, og hvorledes husdyrbruglovens 90 dages frist for behandling af ansøgninger efter 

§ 16 a, stk. 4 og § 16 b overholdes. I bilaget til dette notat vises en opgørelse for hver enkelt kommune.  

 

Det er desuden opgjort, hvor mange afgørelser der er truffet efter anmeldelse efter 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 10-19.  

 

Beregningen af sagsbehandlingstider  

Sagsbehandlingstiderne opgøres som nettosagsbehandlingsdage og omregnes herefter til antal 

måneder. Perioden fra en ansøgning er indsendt (og visiteret fuldt oplyst), og indtil kommunen træffer 

afgørelse, fradrages således den tid, hvor kommunen eventuelt afventer supplerende oplysninger fra 

ansøger, eller ansøger har ønsket sagen sat i bero. Dog tæller de første 7 dage, efter at kommunen har 

bedt ansøger om supplerende oplysninger, med i nettosagsbehandlingstiden for at afspejle, at ansøger 

skal have en rimelig frist til at indsende de supplerende oplysninger. 

 

Afgørelser om tilladelse eller godkendelse  

I tabel 1 nedenfor præsenteres antal afgørelser (undtagen anmeldesager, der ses i tabel 2) og den 

gennemsnitlige sagsbehandlingstid efter de respektive paragraffer i den tidligere og nuværende lov. 

 

1/1-31/12 2020 
§ 11 § 12 § 16 a, 

stk. 1 og 2 
§ 16 a,  
stk. 4 

§ 16 b § 16 a og b Alle 

Alle kommuner Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. Antal Mdr. 

Afgjort 3 2,6 13 8,9 448 5,0 36 3,3 565 3,5 1049 4,1 1065 4,2 

Godkendt 2 3,9 11 10,5 440 5,0 35 3,3 555 3,5 1030 4,1 1043 4,2 

Afslag 1 0 2 0 5 2,5 1 1,3 6 1,0 12 1,6 15 1,3 
Væsentlig 
ændret 0 - 0 - 1 2,4 0 - 1 3,3 2 2,8 2 2,8 

Sagen henlagt - - - - 2 3,0 0 - 3 7,4 5 5,7 5 5,7 

Tabel 1. Oversigt over antal afgørelser om tilladelse eller godkendelse samt gennemsnitlig 

sagsbehandlingstid for alle kommuner. I det nye husdyrgodkendelse.dk er der mulighed for også at 

se antal sager, der er henlagt. 
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Der er i alt afgjort 1065 sager om tilladelse og godkendelse i 2020. Sagerne fordeler sig med 98 % efter 

den nuværende lov og 2 % efter den tidligere lov. For den nuværende lov er den gennemsnitlige 

sagsbehandlingstid 4,1 mdr. for § 16 a, stk. 1, 2, 4 og § 16 b sager. For sager efter den tidligere 

gældende husdyrgodkendelseslov er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 7,7 mdr. for § 11 og § 12 

sager. Der er ikke truffet afgørelse efter § 10, så de indgår ikke i dette års statistik. Den lange 

sagsbehandlingstid for § 12 sager efter den tidligere husdyrgodkendelseslov afspejler, at der 

formodentlig efterhånden kun er forholdsvis tidskrævende sager tilbage til behandling i henhold til 

husdyrbruglovens overgangsregler.  

 

Ved de tidligere opgørelser af den årlige statistik er der lavet en samlet opgørelse for 

godkendelsessagerne efter §§ 11 og 12. Denne opgørelse er nu skiftet ud med en samlet opgørelse af §§ 

16 a og b (kolonnen markeret med gråt). Der er igen lavet en opgørelse over gennemsnittet for alle 

sagstyperne (kolonnen markeret med blåt).  

 

I figur 1 herunder er udviklingen i sagsbehandlingstid i løbet af de seneste syv år illustreret. For at give 

et enkelt overblik er sagstyperne samlet i henholdsvis små og store sager. Ved små forstås sager 

behandlet efter den tidligere lovs §§ 10 og 11 eller den nuværende lovs § 16 b. Ved store sager forstås 

tilsvarende § 12 efter den tidligere lov eller § 16 a, stk. 1, 2 og 4 efter den nuværende lov. 

 

 
Figur 1. Udvikling i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid siden år 2014.  

 

 

Afgørelser efter den nuværende husdyrbruglov 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for § 16 b sager på 3,5 mdr. er steget til over de 90 dage, der er 

fastsat som frist i husdyrbruglovens § 54 j. Fra 2020 er det blevet muligt at opgøre den gennemsnitlige 

sagsbehandlingstid på sager efter § 16 a, stk. 4, som også har en fastsat frist på 90 dage, her er 

sagsbehandlingstiden 3,3 mdr. 

Sagsbehandlingstiden ligger over de 90 dage i 38 % af § 16 a, stk. 4 og § 16 b sagerne, hvilket er en lille 

stigning sammenlignet med seneste års opgørelser, hvor andelen der oversteg de 90 dage var 30% i 

2019 og 32 % i 2018, men omfattede kun § 16 b. Sagsbehandlingstiden på § 16 b er også steget fra 2,9 

mdr. i 2019 til 3,5 mdr. i 2020.  
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Sagsbehandlingstiden for § 16 a, stk. 1 og 2 er steget til 5,0 mdr. sammenlignet med seneste års 

sagsbehandlingstider på hhv. 4,8 og 4,2 mdr. i 2019 og 2018. Tidligere var opgørelsen af § 16 a inkl. § 

16 a, stk. 4, men antallet af stk. 4 afgørelser har indtil 2020 været meget begrænset, fordi disse kun kan 

meddeles til husdyrbrug, der i forvejen er godkendt efter § 16 a. 

 

Figur 2 herunder illustrerer, hvor lang tid § 16 a, stk. 4 og § 16 b sagerne er under behandling efter de 

90 dage er gået. Således er 75 % af alle § 16 a, stk. 4 og § 16 b sagerne afgjort efter en 

nettosagsbehandlingstid på højst 120 dage, 84 % efter 150 dage og 89 % efter 180 dage. 

 

 
Figur 2. Andel af § 16 a, stk. 4 og § 16 b-sagerne, der er afgjort inden for det anførte antal dage.  

 

 

Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 

Der er truffet afgørelse i 507 sager om anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 10-

19, det er 98 anmeldelser mere end i 2019. Alle anmeldelserne blev afgjort med, at det anmeldte kan 

bringes til udførelse. Langt den overvejende del af anmeldelserne vedrører etablering af forskellige 

driftsbygninger, som f.eks. siloer, lader og maskinhaller. I 2020 er der næsten sket en fordobling i 

antallet af anmeldelser om skift mellem dyretyper efter § 15, som omhandler de husdyrbrug, der ikke 

er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven. 
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Afgørelser efter anmeldelse Antal 

§ 10 Forskellige driftsbygninger, anlæg m.v. 205 

§ 11 Ensilageopbevaringsanlæg m.v. 60 

§ 12 Gødningsopbevaringsanlæg 68 

§ 13 Vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning 1 

§ 14 Opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter 5 

§ 15 Skift mellem dyretyper 150 

§ 16 Skift i miljøteknologiske løsninger og bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde 2 

§ 17 Afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker 0 

§ 18 Produktionstilpasning 16 

§ 19 Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi 0 

I alt 507 

Tabel 2. Afgørelser efter anmeldelse i alle kommuner i 2020.  

 

 

Afgørelser efter den tidligere husdyrgodkendelseslov 

Ansøgninger indsendt før ikrafttrædelsen af den nuværende husdyrbruglov skal efter lovens 

overgangsregler behandles efter reglerne, der gjaldt på ansøgningstidspunktet. 

 

I 2020 er der kun truffet afgørelse i 16 sager efter den tidligere husdyrgodkendelseslov. Heraf er der 

godkendt 2 tilladelser efter § 11 og 11 godkendelser efter § 12. 3 afslag med en sagsbehandlingstid på 0 

dage kan henføres til oprydning i ikke aktuelle sager i det gamle husdyrgodkendelse.dk.  
 
Ved udgangen af 2019 var der 222 igangværende §§ 10, 11 og 12 skemaer i det gamle 
husdyrgodkendelse.dk. Antallet af skemaer var ved udgangen af 2020 nedbragt til 43 igangværende. 
Det største antal er de inaktive skemaer (dvs. skemaer, der er sat i bero eller har ligget hos ansøger i 
mere end 90 dage), der er nedbragt fra 181 i 2019 til 32 ved udgangen af 2020. Antallet af aktive 
skemaer er nedbragt fra 41 i 2019 til 11 ved udgangen af 2020.  
 
Kommunerne har fulgt Miljøstyrelsens opfordring og afsluttet mange igangværende skemaer i det 
gamle husdyrgodkendelse.dk, så antallet af kommuner med igangværende skemaer er nedbragt fra 56 
i 2019 til 12 kommuner i 2020. Miljøstyrelsen har fortsat fokus på at få afviklet skemaerne i det 
gamle husdyrgodkendelse.dk med henblik på at lukke systemet, når det ikke længere 
bruges til sagsbehandling.  

 

Af de 16 afgjorte sager er servicemålene (110 dage for § 10, 155 dage for § 11 og 180 dage for § 12 

indsendt efter 1/1-2016), som er aftalt med KL, overholdt i 9 sager (56,3 %). 

 

Igangværende sager og sagspukkel  

Samlet set var der pr. 31. december 2020 728 igangværende ansøgningsskemaer i 

husdyrgodkendelse.dk, hvoraf 569 defineres som aktive, mens de resterende 159 inaktive er 

ansøgningsskemaer, der enten er sat i bero i systemet eller har ligget hos ansøger i mere end 90 dage. 

Kun 11 af de aktive skemaer er indsendt efter den tidligere husdyrgodkendelseslov, mens de resterende 

558 aktive skemaer er indsendt efter den nuværende husdyrbruglov.  

 



 

 

5 

I alt 119 af de i alt 569 aktive skemaer udgør den såkaldte sagspukkel1, som er steget sammenlignet 

med 2019, hvor der var 89 skemaer i sagspuklen. I 2016 var sagspuklen nede på 87 skemaer og steg 

efterfølgende til 131 skemaer i 2017 og faldt til 104 skemaer i 2018. Alene for § 16 b skemaer, er 

sagspuklen steget fra 65 skemaer i 2019 til 100 § 16 b skemaer i 2020. Derudover er der kommet 10 § 

16 a, stk. 4 skemaer med i sagspuklen fra 2020, de har ikke tidligere været opgjort. I sagspuklen indgår 

ikke § 16 a, stk. 1 og 2 skemaer, da de ikke har en fast tidsfrist. 

 

Andelen af inaktive skemaer er samlet set nedbragt fra 2019 til 2020 efter Miljøstyrelsens kampagne 

for at få afviklet skemaerne efter den tidligere husdyrgodkendelseslov. Antallet af inaktive skemaer 

efter nuværende husdyrbruglov er i 2020 på 127 skemaer, hvor det i 2019 var 115 skemaer. 

 

Baggrund for opgørelsen  

Opgørelsen foretages efter aftale med KL. Opgørelsen foretages med udgangspunkt i data trukket fra 

ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk, der er kvalitetssikret i kommunerne.  

 

Kommunernes kvalitetssikring af data og tallenes validitet  

Kommunerne er blevet tilbudt at kvalitetssikre de data, som opgørelsen er beregnet ud fra. Ved 

kvalitetssikringen korrigerer kommunerne data, så det sikres, at opgørelsen 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.  

 

 

Bilag  

Opgørelse af sagsbehandlingstid for hver enkelt kommune. 

                                                             
1 Ved sagspukkel forstås det antal aktive § 16 a, stk. 4 og § 16 b skemaer, hvor sagsbehandlingstiden 

(behandlingsdage netto) har overskredet 90 dage, jf. fristen i husdyrbruglovens § 54 j, og det antal aktive § 10-, 11- 

og 12-skemaer, hvor sagsbehandlingstiden (behandlingsdage netto) har overskredet det aftalte servicemål på 

henholdsvis 110, 155 og 180 dage for de pågældende sagstyper. § 16 a, stk. 1 og 2 har ikke en fast tidsfrist og indgår 

dermed ikke i opgørelsen af sagspuklen. 


