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Serviceniveauer inden for Plan & Miljø

Følgende tager udgangspunkt i hvilke sagsbehandlingstider, der er oplyst på kommunens 
hjemmeside inden for de ansvarsområder, der hører under Plan og Miljø inden for Teknik og 
Miljøudvalgets område.

Byg:

I øjeblikket kan sagsbehandlingstiden for byggesager være op til 4 uger, men Faxe Kommune har 
haft en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 18 dage, hvilket er den hurtigste sagsbehandlingstid i 
Region Sjælland.

Sagsbehandlingstiden er den tid som går fra sagen er fuldt oplyst, og eventuelle andre 
godkendelser er opnået, og til der gives en byggetilladelse.

Den sagsbehandlingstid som ansøger oplever, kan dog være længere end de 4 uger, og længere 
end det tidsforbrug som vi udregner gebyr efter, da sagsbehandlingstiden, ud over den konkrete 
tid til behandling og vejledning omkring en byggesag, også kan afhænge af:

 Hvor lang tid der går fra vi eventuelt har bedt om supplerende oplysninger, til de er 
modtaget hos Faxe Kommune.

 Om byggeriet kræver dispensation og sagen derfor skal i høring i 2 uger.
 Om byggearbejdet kræver forudgående godkendelse efter anden lovgivning (f.eks. 

dispensation fra lokalplan, skovbyggelinje, landzonetilladelse, VVM, miljøgodkendelse), da 
det skal være på plads inden der kan meddeles byggetilladelse. Tidsforbruget til 
behandling inden for disse områder indgår ikke i nedenstående vejledende tidsforbrug.

Vejledende tidsforbrug fordelt på typer af sager:

 Carporte/overdækninger/udhuse o.l. ca. 4-6 timer 
 Midlertidig anvendelse/opstilling ca. 2-5 timer
 Nye enfamiliehuse ca. 8-10 timer
 Til/ombygning ca. 7-9 timer
 Udestuer ca. 5-7 timer
 Nedrivninger ca. 4-6 timer
 Driftsbygninger ca. 8-10 timer
 Solceller ca. 3-5 timer
 Vindmøller/master ca. 5-7 timer
 Silo ca. 6-8 timer
 Erhverv om/tilbygning ca. 8-10 timer
 Nye kontor/lagerbygninger ca. 10-12 timer
 Erhverv, store erhvervssager ca. 50-65 timer

BBR:

Ikke oplyst på hjemmeside

Natur og Miljø:

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

Natur 
§ 3-sager. 
Adgangssager. 
Skiltesager. 
Byggelinjer. 
§ 3, forespørgsler. 
Digesager. 

Vandløb 
Vandløbsreguleringer og –restaureringer. 
Tilladelser til broer/anlæg efter vandløbsloven. 
Tilladelser til krydsende ledninger. 
Drænsager. 

2 måneder. 

Mål for sagsbehandlingstid 
4-8 måneder. 
6 måneder. 
3 måneder. 
2 måneder. 
1 måned. 
6 måneder. 

Mål for sagsbehandlingstid 
3-6 måneder. 
2 måneder. 
2 måneder. 
6 måneder. 
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Henvendelser om klage, drænkort, grøfter m.m. 

Jord 
Jordflytninger. 
Tilladelser i henhold til § 19, MBL. 
Tilladelser i henhold til § 8, JFL. 
Anmeldelser af/tilladelser til jordvarmeanlæg. 

Grundvand og drikkevand 
Tilladelse til ny indvinding af grundvand. 
Tilladelse til forlængelse af eksisterende tilladelse til 
indvinding af grundvand. 

Kystbeskyttelse 
Tilladelser til kystbeskyttelse. 
Bade- og bådebroer. 
Miljøvurdering 
VVM-screening. 

1 dag-14 dage. 

Mål for sagsbehandlingstid 
1 uge. 
2-4 måneder. 
2-4 måneder. 
4 uger. 

Mål for sagsbehandlingstid 
9-12 måneder. 
6 måneder. 

Mål for sagsbehandlingstid 
6 måneder. 
2 måneder. 
Mål for sagsbehandlingstid 
90 dage. 

Trafik:

Der står på vores sider med ”Skilte langs vejen”, ”Adgang” samt ”Private fællesveje”, at der er op til 
3 ugers sagsbehandlingstid når man kontakter Trafik, og i perioder af området kan der forekomme 
længere betænkningstider.

Adgang (indkørsel/overkørsel) – ikke oplyst på hjemmeside

Plan/landzone

Vores sagsbehandling af landzonesager bygger på planlovens §§ 34-38, Erhvervsstyrelsens 
vejledning om landzoneadministration samt praksis fra Planklagenævnet. Her kan du derfor finde 
mere baggrundsmateriale om landzonebestemmelserne.

En landzonesag behandles altid ud fra en konkret vurdering af projektet og dets påvirkninger af 
omgivelserne. Vi har for øjeblikket en sagsbehandlingstid på 3 måneder på landzonetilladelser, fra 
sagen er fuldt oplyst.

Som en del af sagsbehandlingen skal naboerne til ejendommen orienteres, og have to uger til at 
udtale sig i sagen. Dette gælder med mindre, at kommunen vurderer, at projektet har underordnet 
betydning for naboer.

En landzonetilladelse eller et afslag på samme gives skriftligt til ansøger. Tilladelserne offentliggøres 
her på hjemmesiden under ”Afgørelser” samt i Haslev-Faxe Posten. Tilladelsen sendes også til en 
række organisationer og myndigheder, samt til naboer, der har indsendt kommentarer under 
naboorienteringen.  Når tilladelsen er givet er der en klagefrist på fire uger, inden tilladelsen kan 
tages i brug. Hvis der bliver klaget over en afgørelse, må projektet ikke påbegyndes før klagesagen 
er afgjort. Du kan se klagevejledningen nedenfor.

Forespørgsler og dispensationer for lokalplaner  - er ikke oplyst på hjemmesiden.


