
 

Center for Teknik & Miljø 
 

Opgaveområde, Natur & Miljø Mål for sagsbehandlingstid 

Virksomheder og spildevand  

Miljøgodkendelse efter kapitel 5, med 

standardvilkår, MBL 

3 – 6 måneder. Sagsbehandlingstiden 

afhænger af virksomhedstype og størrelse. 

Miljøgodkendelse efter kapitel 5, uden 

standardvilkår, MBL 

6 - 12 måneder. Sagsbehandlingstiden 

afhænger af virksomhedstype og størrelse. 

Tilslutningstilladelse efter kapitel 4, MBL 1 – 6 måneder. 

Klager Kvittering sendes indenfor 10 dage. 

Påbegyndes indenfor 2 måneder. Alt efter 

sagens karakter kan det tage fra dage optil 1 år 

før den er afsluttet. 

Tilbagemelding fra miljøtilsyn 4 uger 

  

Tilladelse til nedsivningsanlæg, minirenseanlæg, 

pileanlæg, samletanke m.m. 

3 måneder 

Tilslutningstilladelser 3-6 måneder 

Tømningsordning, ændring af tømningsfrekvens 2 måneder 

  

Svømmebade, godkendelse 4 måneder 

  

Campingbekendtgørelsen, tilladelser 4 måneder 

  

Natur, vandløb og landbrug  

Natur  

Søer, § 3 4-8 måneder 

§ 3 sager 4-8 måneder 

Adgangssager 6 måneder 

Skiltesager 3 måneder 

Byggelinjer 5 måneder 

§ 3 forespørgsel 1 måned 

Vandløb  

Ansøgning om tilladelse til krydsende ledninger 2 måneder 

Ansøgninger om tilladelse til broer/anlæg efter 

vandløbsloven 

2 måneder 

Ansøgning om tilladelse til vandløbsreguleringer 3 – 6 måneder 

Henvendelser om klage, private dræn, grøfter 

mv. 

1 dag – 1 måned 

Landbrug  

Anmeldelse af dyrehold under 15 dyreenheder 1 – 4 måneder (endelige sagsbehandlingstid 

kan afhænge af sagsbehandligstiden for evt. 

byggesag og landzonesag). 

Tilladelser til dyrehold på 15 – 75 dyreenheder 

(§10) 

Indenfor 6 måneder (endelige 

sagsbehandlingstid kan afhænge af 

sagsbehandligstiden for evt. byggesag og 

landzonesag). 

Godkendelser til dyrehold på 75 – 250 

dyreenheder (§11) 

Indenfor 6 måneder, som er aftalt mellem KL og 

Miljøstyrelsen (endelige sagsbehandlingstid kan 

afhænge af sagsbehandligstiden for evt. 

byggesag og landzonesag). 

Godkendelser til dyrehold på mere end 250 Indenfor 6 måneder, som er aftalt mellem KL og 
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dyreenheder (§12) Miljøstyrelsen (endelige sagsbehandlingstid kan 

afhænge af sagsbehandligstiden for evt. 

byggesag og landzonesag). 

Anmeldelse af udskiftning af landbrugsarealer Dato fristerne i anmeldeordningen overholdes. 

Tilladelser til udspredning af husdyrgødning fra 

godkendte/tilladte dyrehold (§16) 

 

Indenfor 9 måneder, som er aftalt mellem KL og 

Miljøstyrelsen. 

Anmeldelser af etablering af f.eks. halmlade, 

mødding etc. efter §19 i bek. om 

husdyrgodkendelse  

1 – 4 måneder  

Udspredning af spildevandsslam 14 dages anmeldeordning. Vi accepterer uden 

svar. 

Klagesager Kvittering sendes indenfor 10 dage. 

Påbegyndes indenfor 2 måneder. Alt efter 

sagens karakter kan det tage fra dage optil 1 år 

før den er afsluttet. 

Jord og grundvand  

Jord  

Jordflytninger 1 uge 

Tilladelser i henhold til § 19, MBL 2 – 4 måneder 

Tilladelser i henhold til § 8, JFL 2 – 4 måneder 

Ansøgning om etablering af jordvarmeanlæg 4 – 6 uger 

Grundvand  

Ansøgning om fornyelse af tilladelse til 

indvinding af grundvand 

6 måneder 

Ansøgning om tilladelse til ny indvinding af 

grundvand 

9 – 12 måneder 

Råstoffer  

Råstoftilladelse, erhvervsmæssigt 12 måneder 

Råstoftilladelse, ikke erhvervsmæssigt 6 – 9 måneder 


