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Sagsbehandlingstid for husdyrsager 2013 
 

Miljøstyrelsen har for året 2013 opgjort kommunernes sagsbehandlingstider i sager efter 

husdyrgodkendelseslovens § 11, § 12 og § 16. Som noget nyt har Miljøstyrelsen tillige opgjort 

sagsbehandlingstider for tilladelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens § 10, anmeldeordninger 

efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og for sager om revurdering af miljøgodkendelser.  

 

Sager efter husdyrgodkendelseslovens § 11, § 12 og § 16 

 

Resultater af opgørelsen for 2013 sammenholdt med 2012 

 

 2012 2013 

 § 11/§ 12 § 11 § 12 § 11 og § 12 § 16 § 11,§ 12 og 

§ 16 

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

Hele 

Landet 

10,1 260 7,4 487 8,2 747 7,9 251 7,2 999 7,8 

 

Som det fremgår af tabellen ovenfor er sagsbehandlingstiden for 2013 opgjort til 7,8 måneder som et 

samlet gennemsnit for alle kommuner i sager efter § 11, § 12 og § 16. Sagsbehandlingstiden for 

sager efter § 11 og § 12 er 7,9 måneder. Denne sagsbehandlingstid kan sammenlignes direkte med 

statistikken for 2012. Der er tale om en markant reduktion fra 2012 til 2013, hvor den 

gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 10,1 måneder for tilsvarende sager. 

 

De nærmere detaljer fremgår af bilag 1. Det ses i tabel 1, at 64 kommuner har afgjort sager efter 

husdyrgodkendelsesloven i 2013. Af disse havde 39 kommuner en sagsbehandlingstid under 9 

måneder. I 2012 var der 63 kommuner der havde afgjort sager, hvoraf 29 kommuner havde en 

gennemsnitlig sagsbehandlingstid under 9 måneder. 

 

På landsplan er 53 % af sagerne i 2013 afgjort på under 6 måneder, og 71 % af sagerne er afgjort på 

under 9 måneder, der er den vejledende retningslinje. Under 10 % af sagerne havde i 2013 en 

sagsbehandlingstid på over 18 måneder. I 2012 var 37 % af sagerne afgjort på under 6 måneder, og 

52 % af sagerne var afgjort på under 9 måneder. Derudover havde 15 % af sagerne en 

sagsbehandlingstid over 18 måneder. I 2013 har 5 kommuner haft en gennemsnitlig 

sagsbehandlingstid på 14 måneder eller mere, mens det tilsvarende antal var 16 i 2012. 

 

Som det fremgår af bilag 1, tabel 2, var sagspuklen med udgangen af 2013 nedbragt til 118 sager. I 

2012 blev sagspuklen estimeret til at være 234 sager. Sagspuklen defineres som aktive sager, der 

med udgangen af året har en sagsbehandlingstid, der overstiger 270 dage svarende til de 9 måneder, 

der er den vejledende retningslinje. Sagspuklen er herved en delmængde af igangværende sager.  
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Antallet af ansøgninger, der i 2011 og 2012 lå på lidt over 800 sager, er nu steget til omkring 1100 

sager. Der kan herved konstateres en stigende aktivitet på området. Af de 1100 indsendte sager fra 

2013 var de 465 allerede afgjort ved udgangen af året. 

 

It-ansøgningssystemet Husdyrgodkendelse.dk gennemgik en større opgradering i slutningen af maj 

2013, hvilket forøgede hastigheden på systemets beregningsenhed (FarmN). For at undersøge, om 

den forøgede hastighed evt. kan aflæses i statistikken, er sagsbehandlingstiden opgjort før og efter 

opgraderingen. I perioden før opgraderingen (jan. – juni) blev der meddelt 427 afgørelser, med en 

gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 8,7 mdr., mens der for perioden efter opgraderingen (juli – 

dec.) blev  meddelt 577 afgørelser, med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 7,1 mdr. Der er 

således tale om en stigning i antallet af afgørelser med ca. 35 % fra 1. til 2. halvår i 2013, samtidigt 

med en reduktion i sagsbehandlingstiden på 1,5 mdr. i gennemsnit. På baggrund af disse data er det 

Miljøstyrelsens vurdering, at forbedringen af husdyrgodkendelse.dk har haft en væsentlig positiv 

indvirkning på sagsbehandlingstiden i 2. halvår 2013. 

 

Baggrund for opgørelsen  

Miljøstyrelsen opgør årligt sagsbehandlingstiden for afgørelser givet efter husdyrgodkendelsesloven. 

Opgørelsen foretages efter aftale med KL. Opgørelsen opgøres med udgangspunkt i statistik trukket 

fra ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk, efter kvalitetssikring i kommunerne. 

 

Udover beregningen af gennemsnitlig sagsbehandlingstid er der som noget nyt udarbejdet en 

detaljeret oversigt over igangværende sager, hvor der er søgt efter § 11, § 12 og § 16 (tabel 2 i bilag 

1). Som en delmængde af de igangværende sager er der opgjort en sagspukkel. I sagspuklen indgår 

der ”ikke afgjorte ansøgninger”, der havde en foreløbig sagsbehandlingstid over 270 dage pr. 31/12-

2013. 

  

Kommunernes kvalitetssikring af data og tallenes validitet 

Kommunerne er blevet tilbudt at kvalitetssikre de data, som statistikken er beregnet ud fra. Alle de 

64 kommuner, der har afgjort sager efter husdyrgodkendelsesloven i 2013, har 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 § 11, § 12 og § 16 

samt at alle afgjorte sager er regnet med. Herudover skal kommunen sikre sig, at evt. bero tid er 

fratrukket. Tid hvor kommunen ikke har kunnet fortsætte sagsbehandlingen, fordi sagen afventer 

oplysninger fra ansøger, er ligeledes 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, som en ansøgning 

har ligget hos konsulenten/ansøger (7.dages reglen).  
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Oversigt over andre afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven 

Som noget nyt for året 2013 er der opgjort en statistik over tilladelser givet efter § 10, og tilladelser 

efter reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 7 om anmeldeordninger samt 

revurderinger af husdyrbrug med miljøgodkendelser, der er meddelt efter Miljøbeskyttelsesloven. 

 

Resultater af indberetningen 

Sagstype Antal Gennemsnitlig 

sagsbehandlingstid  

§10 103 7,7 mdr.
1
 

Revurderinger (MBL) 26 6,4 mdr.
 2

 

Anmeldelse udskiftning af 

arealer 

63 1,9 mdr.  

Anmeldelser efter 

husdyrgodkendelses-

bekendtgørelsen 

680 1,8 mdr. 

 

Disse data er ikke registreret i it-ansøgningssystemet og baggrunden for at medtage oplysningerne i 

statistikken er ønsket om at tegne et mere retvisende billede af kommunernes samlede indsats på 

husdyrområdet.  

 

Data hviler alene på kommunernes indberetning. 45 kommuner (svarende til 67 % af kommuner der 

har husdyrsager) har valgt at benytte sig af muligheden for at indberette disse data. Detaljeret 

kommunevis opgørelse ses i tabel 3 i bilag 1. 

                                                 
1
 For at sikre sammenligneligheden til godkendelserne givet efter husdyrgodkendelsesloven, er der taget højde for 

visitationsperioden, samt korrigeret for den andel hvor sager skønsmæssigt ligger hos ansøger, med samme forhold mellem 
bruttotiden og sagsbehandlingstid, som gør sig gældende for miljøgodkendelserne. 
 
2
 Se note 1. 

 


