
Økonomiudvalget

Udvalg Lovgrundlag Lov paragraf Tidsestimat for gennemgang og

oprettelse

Samlet årligt skøn over 

personaleforbrug knyttet til 

arbejdet med - og vedligeholdelse 

af - standarder i det skitserede 

omfang

Økonomiudvalget Lov om ejendomsbeskatning  §27 og retsplejeloven §508 15 3

Økonomiudvalget Lov om Lån til betaling af ejd.skat Hele loven 10 3

Økonomiudvalget
Lov om inddrivelse, lov om forældelse, lov om renter og gebyr Vedr. opkrævningens arbejdsområde

10 3

Timer i alt 35 9

 



Plan & Kulturudvalget

Udvalg Lovgrundlag Lov paragraf Tidsestimat for gennemgang og 

oprettelse

Samlet årligt skøn over 

personaleforbrug knyttet til 

arbejdet med - og vedligeholdelse 

af - standarder i det skitserede 

omfang

Plan & Kulturudvalget Lov om biblioteksvirksomhed Hele loven 10 3

Plan & Kulturudvalget Lov om begravelse og ligbrænding Hele loven 10 3

Plan & Kulturudvalget Bekendtgørelse om lov om pas Hele loven 10

Plan & Kulturudvalget Aftale mellem kommunen og boligselskaberne om løsning

af boligsociale opgaver

10 3

Plan & Kulturudvalget Sundhedsloven Kapitel 3 Det gule sundhedskort, Kapitel 54 Kørsel til læge og 

speciallæge

20 6

Plan & Kulturudvalget
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovbekendtgørelse nr. 1052 af 8. sept. 2015 - §9c, stk. 1, 2, 7 og 9

10 3

Plan & Kulturudvalget Lov om individuel boligstøtte kapitel 10 Pligtindskudslån 10 3

Plan & Kulturudvalget Lov om sygesikring Refusion af sygesikringens tilskud til gr. 2 sikrede 10 3

Plan & Kulturudvalget Færdselsloven  Kørekortsbekendtgørelsen 10 3

Plan & Kulturudvalget Lov om ægteskabs indgåelse Hele loven 10 3

Plan & Kulturudvalget Arkivloven Hele loven 10 3

Plan & Kulturudvalget Musiklovens Kapitel 2a 10 3

Plan & Kulturudvalget Folkeoplysningsloven Hele loven 74 3

Plan & Kulturudvalget Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling § 10 og 10a 10 3

Plan & Kulturudvalget Lov om social service § 18 og 79 20 6

Plan & Kulturudvalget Lov om Social Pension Adm. af pension, Personlige tillæg, Helbredstillæg og supp. Til 

brøkpension

40 12

Timer i alt 274 60

 



Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Udvalg Lovgrundlag Lov paragraf Tidsestimat for gennemgang og 

oprettelse

Samlet årligt skøn over 

personaleforbrug knyttet til 

arbejdet med - og vedligeholdelse 

af - standarder i det skitserede 

omfang

Beskæftigelses & 

Integrationsudvalget

Lov om  Aktiv Socialpolitik, lov om aktiv beskæftigelsespolitik, lov om 

organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, lov om 

kompensation til handicappede i erhverv mv. 

De beskæftigelsesrettede lovgivninger er meget omfattende og 

detaljerede. Derfor kan mulighederne for at fastsætte deciderede 

kommunale  kvalitetsstandarder være meget begrænsede. Der er over 

600 selvstændige  paragrafbestemmelser og underbestemmelser 

/underbogstaver. Eksempelvis er der tæt på 100 forskellige ydelsestyper 

samt knap det halve i sanktionsbestemmelser.

Skøn: 14-20  timer pr. paragraf og 

underbestemmelse, baseret på 

erfaringer fra de sidste 2 

kvalitetsstandarder behandlet i 

Socialudvalget. Samlet tidsforbrug for 

udarbejdelse på 

beskæftigelsesområdets lovområder vil 

således skønsmæssigt udgøre mellem 

8.400-12.000 effektive arbejdstimer.

Skøn:  3-6 timer årligt inkl. 

fremlæggelse for pol.udvalg og 

offentliggørelse på hj.side. Spændet 

skyldes at visse paragraffer justeres 

sjældent, andre hyppigt. Det samlede 

årlige tidsforbrug vil således udgøre 

mellem 1.800-3.600 effektive 

arbejdstimer. En fuldtidsansat har en 

årsnorm på 1.924 timer hvorfra der 

skal trækkes timer til ferie, sygdom, 

kurser mv. 

Timer i alt 8.400-12.000 1.800-3.600

 



Senior & Sundhedsudvalget

Udvalg Lovgrundlag Lov paragraf Tidsestimat for gennemgang og 

oprettelse

Samlet årligt skøn over 

personaleforbrug knyttet til arbejdet 

med - og vedligeholdelse af - standarder 

i det skitserede omfang

Senior & Sundhedsudvalget Lov om social service, §, 16, 83, 83a, 84, 8s6, 79a, 95, 112, 113, 114,116, 

117, 118, 119 -122, 125, Myndighedsområde: Visitationen / Pleje 

§16: regler for oprettelse af bruger- pårørenderåd, §79a: forebyggende 

hjemmebesøg, § 83: personlig pleje, praktisk hjælp, madservice for 

borgere i eget hjem, madservice i plejeboliger, §83a: rehabilitering,

5 timer pr. år pr. kvalitetsstandard, 18 

kvalitets-standarder, hvor af 8 er 

lovpligtige og er udarbejdet - dvs. 50 

timer

5 timer pr. år pr. kvalitetsstandard til 

rettelser og ajourføring i forhold til ny 

lovgivning, ankeafgørelser m.v - dvs. 75 timer

Senior & Sundhedsudvalget § 84: tilbud om afløsning eller aflastning af ægtefælle, der passer en 

person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, § 86: 

genoptræning og vedligeholdende træning, § 95: udbetaling af tilskud til 

hjælp, som borgerne selv ansætter, § 112: støtte til hjælpemidler 

(Genbrug og kropsbårne), § 113: hjælp til køb af forbrugsgoder efter 

betingelserne i § 112 stk. 1, § 114: støtte til køb af bil ved varig nedsat 

fysiskes- eller psykisk funktionsevne, § 116: hjælp til indretning af bolig 

til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når 

indretningen er nødvendig for at gøre boligen egnet som opholdssted, 

§117: tilskud til individuel befordring til personer, som på grund af med 

varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov derfor, §118: 

bevilling af orlov til personer, der ønsker at passe nærtstående med 

betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 

indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig lidelse, i 

hjemmet, § 119 – 122: bevilling af plejevederlag til personer, der ønsker 

at passe en, der ønsker at dø i eget hjem, samt øvrige regler og § 125: 

anvendelse af personlige alarmer eller pejlesystemer for en person i en 

afgrænset periode (Magtanvendelse).

Senior & Sundhedsudvalget Sundhedsloven § 131, 133, 138, 140, Myndighedsområde: Visitationen / 

Pleje, Visitation Handicap – Psykiatri ( visiterer også til 

omsorgstandpleje § 131), Hjemmesygeplejen

§ 131: forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på 

grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap 

kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud, § 138 

omfatter vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til 

personer med ophold i kommunen, §140: vederlagsfri genoptræning til 

personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet 

behov for genoptræning, jf. § 84 om genoptræningsplaner.

5 timer pr. år pr. kvalitetsstandard, 3 

kvalitetsstandarder - dvs. 45 timer

5 timer pr. år pr. kvalitetsstandard til 

rettelser og ajourføring i forhold til ny 

lovgivning, ankeafgørelser m.v - dvs. 45 timer

Senior & Sundhedsudvalget Lov om almene boliger  §54, Myndighedsområde: Visitationen/pleje § 54 omfatter almene ældreboliger incl. plejeboliger 5 timer pr. år pr. kvalitetsstandard, 2 

kvalitetsstandarder - dvs 10 timer

5 timer pr. år pr. kvalitetsstandard til 

rettelser og ajourføring i forhold til ny 

lovgivning, ankeafgørelser m.v. - dvs. 10 

timer

Senior & Sundhedsudvalget Postloven § 9, Myndighedsområde: visitationen/pleje § 9 omhandler borgere, som er ude af stand til selv at hente post i 

brevkassen eller brevkasseanlæg, og som konsekvens deraf, har (efter 

afgørelse fra de pågældendes kommune) krav på at få adresserede 

forsendelser afleveret direkte til boligen.

1 time pr. kvalitetsstandard, 1 

kvalitetsstandard - dvs. 1 timer

1 timer pr. år til rettelser og ajourføring i 

forhold til ny lovgivning, ankeafgørelser m.v. - 

dvs 1 timer



Senior & Sundhedsudvalget Lov om trafikselskaber, §11, Myndighedsområde: Visitationen/pleje, 

Visitation handicap/psykiatri

§ 11 omfatter handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede over 18 

år, hvor der skal etableres individuel kørsel, som rækker ud over 

transport til behandling, terapi og lign.

5 timer pr. år pr. kvalitetsstandard, 1 

kval.standard - dvs. 5 timer 
5 timer pr. år pr. kvalitetsstandard til 

rettelser og ajourføring i forhold til ny 

lovgivning, ankeafgørelser m.v. - dvs. 5 timer

Timer i alt 111 136

 



Børn & Læringsudvalget

Udvalg Lovgrundlag Lov paragraf Tidsestimat for gennemgang og 

oprettelse

Samlet årligt skøn over 

personaleforbrug knyttet til 

arbejdet med - og vedligeholdelse 

af - standarder i det skitserede 

omfang

Børn & Læringsudvalget Dagtilbudsloven 3 stk. 2, fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for 

henholdsvis dag-, fritids- og klubtilbud mv. i kommunen

30

Børn & Læringsudvalget Dagtilbudsloven

3 stk. 3, Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dag-, fritids- og klubtilbud 

m.v. medvirker til udmøntning af kommunens sammenhængende 

børnepolitik jf. § 19, stk. 2 i lov om social service, herunder at 

tilbuddene medvirker til at skabe indbyrdes sammenhæng mellem 

tilbuddene efter denne lov og andre relevante love og yde særlig støtte 

til de børn og unge under 18 år der her behov herfor.

ikke opgjort

Børn & Læringsudvalget Dagtilbudsloven 4 stk. Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser 

i dag, fritids- og klubtilbud samt sikre børn som har brug for støtte 

udover det almindelige pædagogiske arbejde med børnene 

støtteindsats i tilbuddet

ikke opgjort

Børn & Læringsudvalget Dagtilbudsloven 5. Ansvar for at føre tilsyn med kommunale- selvejende og private 

dagtilbud og private pasningsordninger samt offentliggøre rammerne 

for tilsynet

37

Børn & Læringsudvalget Dagtilbudsloven 11, stk. 2-stk. 10, Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der 

gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er 

optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre 

forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for 

sprogstimulering.

37

Børn & Læringsudvalget Dagtilbudsloven 16, Fastsætte principper/ styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i 

dagtilbud 

10

Børn & Læringsudvalget Dagtilbudsloven 16a stk. 2- stk. 4, Fastsættelse af rammer for et sundt frokost måltid 

herunder retningslinjer for fravalg af den kommunale frokostordning.

Fastsættelse af forældrebetaling for en kommunal frokostordning – en 

gang årligt

15 5

Børn & Læringsudvalget Dagtilbudsloven 17, stk. 2, Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et maksimumbeløb for 

forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger 

5

Børn & Læringsudvalget Dagtilbudsloven 19, stk. 2 - stk. 6, Etablering og drift af dagtilbud – godkendelse af 

private dagtilbud

ikke opgjort

Børn & Læringsudvalget Dagtilbudsloven 20, stk. 2, Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør kriterier for 

godkendelse efter af privat institution

15

Børn & Læringsudvalget Dagtilbudsloven 27, Fastsættelse af retningslinjer for optagelse i dagtilbud - godkendt i 

BLU 23.01.19

ikke opgjort



Børn & Læringsudvalget Dagtilbudsloven 27b, Forældre, hvoraf en eller begge afholder fravær i medfør af 

barselsloven, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et 

dagtilbud - godkend i BLU 23.01.19 

ikke opgjort 

Børn & Læringsudvalget Dagtilbudsloven 43, Kommunalbestyrelsen skal give et tilskud ved:

behandlingsmæssigt fripladstilskud, når et barn med betydelig og varig 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde 

har ophold i et dagtilbud

socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som 

særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og 

betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et 

dagtilbud, og tilskud, når et barn med behov for sprogstimulering er 

optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af en plads i et dagtilbud 30 

timer om ugen, jf. § 11, stk. 8.

37

Timer i alt Opgjort pt. 186 5

Derudover arbejdes der med at afdække folkeskoleloven og lov om ungdomsskole - disse er endnu ikke opgjort.

 



Teknik & Miljøudvalget

Udvalg Lovgrundlag Lov paragraf Tidsestimat for gennemgang og

oprettelse

Samlet årligt skøn over 

personaleforbrug knyttet til 

arbejdet med - og vedligeholdelse 

af - standarder i det skitserede 

omfang

Teknik & Miljøudvalget Vandløbsloven og vandløbsregulativer Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: Vedtagelse af handleplaner for 

opgaver på lovens område. Alle opgaver og afgørelser i henhold til loven og 

bekendtgørelser udstedt i medfør af loven

37 30

Teknik & Miljøudvalget Arbejdsmiljøloven Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: Vedtagelse af handleplaner for 

opgaver på lovens område. Alle opgaver og afgørelser i henhold til loven og 

bekendtgørelser udstedt i medfør af loven på alle de kommunale bygninger

37 37

Teknik & Miljøudvalget Byggeloven og Bygningsreglementet Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: Sikre at alle indstillinger af eks. 

Anlægsplaner er fagligt forsvarlige og lovlige. Alle opgaver og afgørelser i 

henhold til loven og bekendtgørelser udstedt i medfør af loven. 

Legepladsinspektion i henhold til Sikkerhedsbestemmelser for legepladsudstyr 

S-230. I det nye bygningsreglement fra 2018, står der i kap. 16 stk. 7 en 

henvisning til EN1176.

148 37

Teknik & Miljøudvalget Lov om offentlige veje Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: Forbeholdelse af veje for visse 

færdselsarter, Anlæg af veje og stier, samt omlægning, nedlæggelse og 

nedklassificering, Optagelse af private fællesveje som offentlige veje, Planer 

for nye veje og større forlægninger mv., Pålæg af vejbidrag og 

bidragsfordeling, Anlægsudgifternes afholdelse ved vejbidrag, Betaling af 

vejbidragene, Pålæg af vejbyggelinjer, Dispensation for vejbyggelinjer i fuldt 

udbyggede områder, Dispensation for vejbyggelinjer blandt ikke fuldt 

udbyggede områder, Hjørneafskæring ved ekspropriation, Dispensation for 

hjørneafskæring, Adgangsforhold i forbindelse med anlæg eller ombygning af 

offentlige veje, Fastsættelse af adgangsbestemmelser ved nye veje og stier, og 

anlæg af nye adgange, Overtagelse af areal ved afskæring af udnyttelse af 

grund ved fastlagt adgangsbestemmelse, Etablering af ny gadebelysning, 

Snerydning, glatførebekæmpelse og renhold på offentlige veje og stier, 

Udførelse af grundejerforpligtelser mod fast årligt vederlag, Etablering af faste 

bygninger til stadepladser, Etablering og udvidelse af tankanlæg ved offentlig 

vej, Parkeringsafgift, Hegn mod vej af trafiksikkerhedsmæssige og vejtekniske 

årsager, Iværksættelse af ekspropriation, Gennemførelse af åstedsforretning 

ved ekspropriation, Ekspropriationsbeslutning, Tiltrædelse af erstatningens 

størrelse ved ekspropriation, Indbringelse for taksationskommission, Alle 

øvrige opgaver og afgørelser i henhold til loven og bekendtgørelser udstedt i 

medfør af loven.

148 74



Teknik & Miljøudvalget Lov om Miljøbeskyttelsesloven mht. rottebekæmpelse Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: Vedtagelse af handleplaner for 

opgaver på lovens område. Alle opgaver og afgørelser i henhold til loven og 

bekendtgørelser udstedt i medfør af loven.

74 74

Teknik & Miljøudvalget Tilbudsloven og Udbudsdirektivet: kontrakter, udbud, udlicitering og 

indkøb

Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: Vareindkøb – indkøbsaftaler 

(forudsat samme kvalitetsniveau) (udbud & indgåelse af aftaler, tilslutning til 

SKI-aftaler, regionsindkøbsaftaler) f.eks. varekøb, IT-

anskaffelser,Tjenesteydelser – udbud af nuværende kommunale driftsopgaver 

med mulighed for (evt.) udlicitering (udbudsstrategi, udbudsgrundlag, sociale 

klausuler, stillingtagen til resultat af udbud, valg af leverandør i forbindelse 

med udbud), Tjenesteydelser – genudbud af kontrakter vedrørende 

kommunale driftsopgaver, der p.t. omfatter udlicitering (samme som b.) f.eks. 

asfaltkontrakt, vandløbsvedligehold, administration af ældreboliger, 

Tjenesteydelser – kontrakter, som overskrider grænsen for, at en opgave skal i 

EU-udbud –f.eks større bygge og anlægsopgaver, Tjenesteydelser – kontrakter 

under grænsen for, at en opgave skal i EU-udbud f.eks. enkeltstående indkøb 

af konsulent eller håndværkerydelser, Anlægsopgaver – indhold og 

forberedelse (kravspecifikation o.l.), Anlægsopgaver – valg af leverandør, 

kontrakt (følges ofte af indstilling om bevilling)

148 74

Teknik & Miljøudvalget Sager vedrørende drift af kommunens ejendom Situationsbestemt lovgivning, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. 

sag samt gennemgang af sagsflow på følgende områder: Fastlæggelse af 

serviceniveau, kvalitetsniveau og andre overordnede rammer for 

bygningernes brug og kvalitet. Almen drift og vedligehold af kommunale 

ejendomme og arealer. Aftaler vedrørende fast ejendom: Køb af fast ejendom, 

Salg af fast ejendom, Pantsætning af fast ejendom, Forpagtningsaftaler, 

Udleje af fast ejendom, (Ind)leje af fast ejendom (lokaler, bygninger), Indkøb 

og drift af kommunens køretøjer og materiel

222 111

Teknik & Miljøudvalget Sager vedrørende drift af offentlige naturområder, grønne områder, 

kommunale grunde og fritidsområder

Situationsbestemt lovgivning, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. 

sag samt gennemgang af sagsflow på følgende områder: Fastlæggelse af 

serviceniveau, kvalitetsniveau og andre overordnede rammer for arealernes 

brug og kvalitet. Almen drift og vedligehold af kommunale arealer. Aftaler 

vedrørende fast ejendom: Køb af arealer, Salg af arealer, Forpagtningsaftaler, 

Udleje af arealer, (Ind)leje af arealer, Indkøb og drift af kommunens køretøjer 

og materiel

37-111 37-111

Teknik & Miljøudvalget Lov om miljøbeskyttelse Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: Spildevandsplaner og tillæg, 

Forslag til tillæg til spildevandsplaner, Affaldsplaner, Regulativer for affald, 

Kommunale forskrifter, Tilsynsberetning, Miljøtilsynsplan, Alle øvrige opgaver 

og afgørelser i henhold til loven og bekendtgørelser udstedt i medfør af loven

60 148



Teknik & Miljøudvalget Lov om forurenet jord Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: Regulativer for 

områdeklassificering og jordflytning, Alle øvrige opgaver og afgørelser i 

henhold til loven og bekendtgørelser udstedt i medfør af loven

16 37

Teknik & Miljøudvalget Lov om vandforsyning Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: Indsatsplaner, 

Vandforsyningsplaner og tillæg, Forslag til tillæg til vandforsyningsplaner, 

Godkendelse af regulativer og takster for private vandværker, Godkendelse af 

regulativer og takster for Faxe Forsyning, Alle øvrige opgaver og afgørelser i 

henhold til loven og bekendtgørelser udstedt i medfør af loven

37 37

Teknik & Miljøudvalget Lov om miljømål m.m. for internationale naturbeskyttelsesområder Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: Natura 2000-handleplaner, 

Alle øvrige opgaver og afgørelser i henhold til loven og bekendtgørelser 

udstedt i medfør af loven

30 16

Teknik & Miljøudvalget Lov om vandplanlægning Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på opgaver og afgørelser i henhold til loven og 

bekendtgørelser udstedt i medfør af loven

16 16

Teknik & Miljøudvalget Lov om vandløb Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: Klassificering af vandløb, 

Godkendelse af vandløbsregulativer. Alle øvrige opgaver og afgørelser i 

henhold til loven og bekendtgørelser udstedt i medfør af loven

37 37

Teknik & Miljøudvalget Lov om naturbeskyttelse Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: Rejsning af fredningssager, 

Alle øvrige opgaver og afgørelser i henhold til loven og bekendtgørelser 

udstedt i medfør af loven

37 16

Teknik & Miljøudvalget Museumsloven Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på opgaver og afgørelser i henhold til loven og 

bekendtgørelser udstedt i medfør af loven

37 24

Teknik & Miljøudvalget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM)

Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: Ikke miljøvurdering/VVM-pligt, 

Miljøvurdering, VVM-vurdering, Alle øvrige opgaver og afgørelser i henhold til 

loven og bekendtgørelser udstedt i medfør af loven

37 37

Teknik & Miljøudvalget Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: Opgaver og afgørelser i 

henhold til loven og bekendtgørelser udstedt i medfør af loven. 

Godkendelsespligtige husdyrbrug er husdyrbrug med en ammoniakemission 

på mere end 3.500 kg NH3-N pr. år og husdyrbrug med flere end 750 

stipladser til søer, flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller flere 

end 40.000 stipladser til fjerkræ

37 37



Teknik & Miljøudvalget Lov om drift af landbrugsjorder Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: Indsatsplan for bekæmpelse af 

kæmpebjørneklo, Forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. 

Alle opgaver og afgørelser i henhold til loven og bekendtgørelser udstedt i 

medfør af loven

37 37

Teknik & Miljøudvalget Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: Godkendelse af regulativer og 

takster for Faxe Forsyning, Alle øvrige opgaver og afgørelser i henhold til loven 

og bekendtgørelser udstedt i medfør af loven

37 30

Teknik & Miljøudvalget Lov om beskyttelse af havmiljøet Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på opgaver og afgørelser i henhold til loven og 

bekendtgørelser udstedt i medfør af loven

16 8

Teknik & Miljøudvalget Lov om kystbeskyttelse Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: Etablering af kystbeskyttelse, 

partsfordeling, Alle opgaver og afgørelser i henhold til loven og 

bekendtgørelser udstedt i medfør af loven

8 8

Teknik & Miljøudvalget Lov om sommerhuse og campering m.v. Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på opgaver og afgørelser i henhold til loven og 

bekendtgørelser udstedt i medfør af loven

8 8

Teknik & Miljøudvalget Lov om private fællesveje Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: Beslutninger om lovens 

anvendelsesområder jf. lov om planlægning, Godkendelse af vejudlæg, 

skitseprojekt og tildeling af vejrettigheder i byer og bymæssige områder, for 

områder med offentlig interesse (offentlig høring), Overtagelse af vejudlæg i 

byer og bymæssige områder, ifm. afskæring af areal, Vejanlæg og erstatning 

ved vejanlæg efter krav fra kommunen i byer og bymæssige områder, 

Fordeling af anlægsudgifter til grundejeres vejanlæg i byer og bymæssige 

områder, Belysning i byer og bymæssige områder, Optagelse af vej som 

offentlig, Nedlæggelse af private fællesveje, hvor nedlæggelsen kun har 

betydning for ganske få, kendte vejberettigede, eller vejen kun er udlagt men 

ikke fysisk anlagt. Nedlæggelse af veje, for områder med offentlig interesse 

(offentlig høring), Snerydning, glatførebekæmpelse og renhold på private 

fællesveje og stier i byer og bymæssige områder, Erstatning mv., Bortfald af 

servitutbestemmelser. Alle øvrige opgaver og afgørelser i henhold til loven og 

bekendtgørelser udstedt i medfør af loven

74 74



Teknik & Miljøudvalget Færdselsloven Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: Skolevejsforanstaltninger, hvor 

politi og kommune i samråd træffer bestemmelse, Indførelse af 

færdselsmæssige bestemmelser – indvirkning på vejens udnyttelse eller 

indretning, Indførelse af ubetinget vigepligt, ensrettet færdsel og lokale 

hastighedsbegrænsninger mv., Oprettelse af kommunal parkeringskontrol, 

Pålæg af parkeringsafgift, Alle øvrige opgaver og afgørelser i henhold til loven 

og bekendtgørelser udstedt i medfør af loven.

37 37

Teknik & Miljøudvalget Lov om varmeforsyning Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: Projektgodkendelser jf. 

varmeforsyningsloven, Sagsbehandling af enkeltsager efter relevant lovgivning 

på varmeområdet

30 8

Teknik & Miljøudvalget Byggeloven Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: Kapitel 2 – Krav til udførelse, 

indretning og vedligeholdelse af bebyggelse og ejendommens ubebyggede 

arealer. Alle forhold, herunder: bebyggelsens ydre udformning, herunder lys 

og skiltning, indretning af en ejendoms ubebyggede arealer, 

funderingsmetode og terrænregulering. Kapitel 4 – Administrative 

bestemmelser. Alle forhold, herunder: vurdering af ansøgningsmateriale, 

udstedelse af byggetilladelser og ibrugtagningstilladelser, håndhævelse og 

påbud i forbindelse med ulovlige eller farlige forhold tilsyn dispensationer, og 

vurdering ag nødvendigheden af høring i forbindelse hermed. Kapitel 4 A – 

Byggeskadeforsikring. Modtagelse og registrering af oplysninger om 

byggeskadeforsikring

37 37-74

Teknik & Miljøudvalget Bygningsreglementet Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: Kapitel 1 – Administrative 

bestemmelser. Gebyr for byggesagsbehandling og reguleringer. Alle andre 

forhold, herunder: ansøgninger, byggetilladelser, nedrivning og 

ibrugtagningstilladelser samt dispensationer. Kapitel 2-37 

Bebyggelsesregulerende bestemmelser, bygningernes indretning, 

konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug, installationer

37 37



Teknik & Miljøudvalget Lov om planlægning Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: Anvendelse af den enkelte 

ejendom eller dele heraf, Bebyggelsens omfang (bebyggelsesprocent, 

etageareal, byggelinjer/byggefelter, højder og tag-hældninger m.m.), 

Bebyggelsens ydre (materialer og farver), Ubebyggede arealer (parkering, 

ophold, haveplaner, hegn m.m.), Klagesager fra Regionen/ 

Statsamt/Naturklagenævnet, Dispensation fra lokalplaner, og naboorientering 

i forbindelse hermed, Dispensation til beboelse i sommerhus, Håndhævelse af 

servitutbestemmelser om forhold, hvorom der kan optages bestemmelser i en 

lokalplan, Håndhævelse vedr. ulovlig beboelse i sommerhus, herunder 

politianmeldelse, Facade- og skiltebestemmelser, Dispensation til beboelse i 

sommerhus, Fastlæggelse af overordnede principper og regler, Alle opgaver 

og afgørelser i henhold til lovens § 34 – 38 og bekendtgørelser udstedt i 

medfør af loven

37-74 37

Teknik & Miljøudvalget Lov om boligregulering og midlertidig boligregulering Kapitel 8, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: Lejlighedsnedlæggelser, og 

benyttelse som sommerhus, Lejlighedsnedlæggelser almene boliger

4 2

Teknik & Miljøudvalget Lov om byfornyelse og udvikling af byer Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: Kapitel 8 – genhusning, 

Midlertidig eller permanent genhusning i forbindelse med skimmesvamp, 

Kapitel 9 Kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller 

opholdsrum, Tilsyn, påbud, kondemnering (forbud mod beboelse), 

Landsbypulje

16 8

Teknik & Miljøudvalget Lov om Trafikselskaber Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: § 5 og Flextur

8 8

Teknik & Miljøudvalget Lov om bygnings- og boligregistrering Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow på følgende områder: § 3a og §3d Fastsættelse af 

navne på offentlige veje, private fællesveje samt private veje. §§ 3b-3e, 

Fastsættelse af husnumre, ændring af husnumre og opsætning af husnumre.

8 4

Teknik & Miljøudvalget Lov om udstykning og anden registrering i matriklen Hele lovgivningen, Gennemgang af sagstyper, ressourceforbrug pr. sag samt 

gennemgang af sagsflow i forhold til Lovene om planlægning, offentlige veje, 

private fællesveje, byggeloven, lov om miljøbeskyttelse m.v. af husdyrbrug 

samt lov om forurenet jord

30 16

Timer i alt 1.582-1.656 1.238-1.349

 



Socialudvalget

Udvalg Lovgrundlag Lov paragraf Tidsestimat for gennemgang og

oprettelse

Samlet årligt skøn over 

personaleforbrug knyttet til 

arbejdet med - og vedligeholdelse 

af - standarder i det skitserede 

omfang

Socialudvalget Lov om Social Service 151 individuelle paragrafbestemmelser i serviceloven der hjemler 

CFSB’s arbejde på børn, familie og voksenområderne.

Skøn: 14-20  timer pr. paragraf, baseret 

på erfaringer fra de sidste 2 

kvalitetsstandarder behandlet i 

Socialudvalget. Samlet tidsforbrug for 

udarbejdelse på servicelovens område vil 

således skønsmæssigt udgøre mellem 

2.114 - 3.020 effektive arbejdstimer 

timer.

Skøn:  3-6 timer årligt inkl. 

fremlæggelse for pol.udvalg og 

offentliggørelse på hj.side. Spændet 

skyldes at visse paragraffer justeres 

sjældent, andre hyppigt. Det samlede 

årlige tidsforbrug vil således udgøre 

mellem 453-906 timer. En 

fuldtidsansat har en årsnorm på 

1.924 timer hvorfra der skal trækkes 

timer til ferie, sygdom, kurser mv.

Timer i alt 2.114-3.020 453-906

 



Tabellen nedenfor viser det samlede estimerede tidsforbrug

Udvalg Tidsestimat for gennemgang og

oprettelse

Samlet årligt skøn over personaleforbrug knyttet til 

arbejdet med - og vedligeholdelse af - standarder i 

det skitserede omfang
Økonomiudvalget 35 9

Plan & Kulturudvalget 274 60

Beskræftigelses & Integrationsudvalget 8.400-12.000 1.800-3.600

Senior & Sundhedsudvalget 111 136

Børn & Læringsudvalget 186* 5*

Teknik & Miljøudvalget 1.582-1.656 1.238-1.349

Socialudvalget 2.114-3.020 453-906

Skønnet timeforbrug i alt 12.702-17.282 3.701-6.065

*ikke endeligt opgjort


