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Center for Plan & Miljø 

Natur & Miljø 

 

 

Mål for sagsbehandlingstider 
 

De anførte mål for sagsbehandlingstider viser, hvor lang tid der normalt går, fra vi modtager din sag 

(ansøgning, anmeldelse eller henvendelse), og til din sag er behandlet færdig. 

 

Du skal være opmærksom på, at sagsbehandlingstiderne forudsætter, at din ansøgning er fuldt oplyst fra 

start, så vi ikke skal bruge ressourcer på at indhente og vente på manglende oplysninger fra dig. 

 

Hvis du har behov for en hurtigere afgørelse, er du meget velkommen til at kontakte os for at afklare, om 

dette er muligt i forbindelse med din konkrete sag. 

 

 

 

Virksomheder Mål for sagsbehandlingstid 

Miljøgodkendelse efter kapitel 5, bilag 2. 130 dage. Sagsbehandlingstiden afhænger af 

virksomhedstype og størrelse. 

Miljøgodkendelse efter kapitel 5, bilag 1. 200 dage. Sagsbehandlingstiden afhænger af 

virksomhedstype og størrelse. 

Svømmebade, godkendelse. 4 måneder. 

Klager. Kvittering sendes indenfor 10 arbejdsdage. 

Påbegyndes indenfor 2 måneder. Alt efter sagens 

karakter kan det tage fra dage op til 1 år før sagen 

er afsluttet. 

Anmeldelse, autoværksteder. 4 uger. 

Anmeldelse, maskinværksteder over 1.000 m2. 4 uger. 

Anmeldelse, midlertidig aktivitet. 14 dage. 

  

Landbrug Mål for sagsbehandlingstid 

Godkendelser af husdyrbrug, § 16 a 

husdyrbrugloven. 

180 dage. 

Tilladelser til husdyrbrug, § 16 b husdyrbrugloven. 90 dage. 

Klager. Kvittering sendes indenfor 10 arbejdsdage. 

Påbegyndes indenfor 2 måneder. Alt efter sagens 

karakter kan det tage fra dage op til 1 år før sagen 

er afsluttet. 

Anmeldelser. 2 måneder. 

  

Miljøtilsyn Mål for sagsbehandlingstid 

Tilbagemelding fra miljøtilsyn. Senest 2 måneder efter tilsynet. 

  

Spildevand Mål for sagsbehandlingstid 

Tilslutningstilladelser/udledningstilladelser. 3-6 måneder. 

Tilladelser til nedsivningsanlæg, minirenseanlæg, 

pileanlæg, samletanke m.m. 

3 måneder. 

Tømningsordning, ændring af tømningsfrekvens. 2 måneder. 
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Natur Mål for sagsbehandlingstid 

§ 3-sager. 4-8 måneder. 

Adgangssager. 6 måneder. 

Skiltesager. 3 måneder. 

Byggelinjer. 2 måneder. 

§ 3, forespørgsler. 1 måned. 

Digesager. 6 måneder. 

  

Vandløb Mål for sagsbehandlingstid 

Vandløbsreguleringer og –restaureringer. 3-6 måneder. 

Tilladelser til broer/anlæg efter vandløbsloven. 2 måneder. 

Tilladelser til krydsende ledninger. 2 måneder. 

Drænsager. 6 måneder. 

Henvendelser om klage, drænkort, grøfter m.m. 1 dag-14 dage. 

  

Jord Mål for sagsbehandlingstid 

Jordflytninger. 1 uge. 

Tilladelser i henhold til § 19, MBL. 2-4 måneder. 

Tilladelser i henhold til § 8, JFL. 2-4 måneder. 

Anmeldelser af/tilladelser til jordvarmeanlæg. 4 uger. 

  

Grundvand og drikkevand Mål for sagsbehandlingstid 

Tilladelse til ny indvinding af grundvand. 9-12 måneder. 

Tilladelse til forlængelse af eksisterende tilladelse 

til indvinding af grundvand. 

6 måneder. 

  

Kystbeskyttelse Mål for sagsbehandlingstid 

Tilladelser til kystbeskyttelse. 6 måneder. 

Bade- og bådebroer. 2 måneder. 

  

Miljøvurdering Mål for sagsbehandlingstid 

VVM-screening. 90 dage. 

 


