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Administrative konsekvenser af udvalgenes arbejde med kvalitetsstandarder og tilsvarende for Center 
for Plan & Miljø

Økonomiudvalget sendte på seneste møde sagen vedrørende udvalgenes arbejde med kvalitetsstandarder 
tilbage til administrationen med henblik på at afdække konsekvenser af følgende ændringsforslag, der blev 
stillet på mødet: 

”For at styrke en mere ensartet og let politisk udvalgsbehandling og sikre det politiske ejerskab foreslår vi, 
at der udarbejdes en tværgående skabelon til en minimumsmodel for kvalitetsstandarder og tilsvarende. 
Denne skal sikre en struktureret og systematisk tilgang på det enkelte myndighedsområde, således at det er 
tydeligt, hvad der er politisk besluttet i forhold til serviceniveau, servicefrekvens og sagsbehandlingstid.”

Vores opgave er at lave en vurdering af konsekvenserne, hvis vi skal udarbejde og arbejde med og ud fra 
kvalitetsstandarder indenfor alle myndighedsområder.  

Vurderingen skal indeholde følgende:

1. Et overblik over antal myndighedsområder, paragraffer og målgrupper pr. lovgivning
2. Et samlet skøn over de forventede tidsforbrug forbundet med en administrativ gennemgang af 

ovenstående
3. Et overordnet bud på en aktivitets- og tidsplan for en gennemgang af alle lovparagraffer og 

målgrupper
4. Et samlet skøn over det personaleressourceforbrug, der må forventes at følge med, hvis vi på alle 

de opgjorte områder skal arbejde efter kvalitetsstandarder eller lignende

Hvis et udvalg har kompetence indenfor flere lovgivninger, skal der udarbejdes et svar pr. lovgivning.

Hvis der fremadrettet skal arbejdes med kvalitetsstandarder afhænger tidsforbruget af 
rapporteringsomfang, antal af kvalitetsstandarder samt de arbejdsgange som disse medfører.

Udvalgsnavn:  Udvalget for 
Teknik & Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det 
samlede antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor 
det er overladt 
kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og 

Lov om miljøbeskyttelse
Antal: 

 7
 Hele loven
 Borgere og virksomheder

Direktionen
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sagsbehandlingstid 
Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den 
administrative gennemgang af 
ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 8 dage

Et overordnet bud på en 
aktivitets- og tidsplan for den 
administrative gennemgang – 
inkl. administrativ 
forberedelse og politisk 
behandling

Aktivitets- og tidsplan

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

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, 
der forventes nødvendigt, hvis 
der fremadrettet skal arbejdes 
med standarder eller lignende 
i det skitserede omfang – til 
omsætning og til 
vedligeholdelse, idet 
lovgivning tit ændres

Skøn: 4 uger

Udvalgsnavn:  Udvalget for 
Teknik & Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det 
samlede antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor 
det er overladt 
kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og 
sagsbehandlingstid 

Lov om forurenet jord
Antal: 
1
Hele loven
Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over Skøn:  2 dage
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tidsforbruget for den 
administrative gennemgang af 
ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage
Et overordnet bud på en 
aktivitets- og tidsplan for den 
administrative gennemgang – 
inkl. administrativ 
forberedelse og politisk 
behandling

Aktivitets- og tidsplan

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

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, 
der forventes nødvendigt, hvis 
der fremadrettet skal arbejdes 
med standarder eller lignende 
i det skitserede omfang – til 
omsætning og til 
vedligeholdelse, idet 
lovgivning tit ændres

Skøn: 1 uge

Udvalgsnavn:  Udvalget for 
Teknik & Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det 
samlede antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor 
det er overladt 
kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og 
sagsbehandlingstid 

Lov om vandforsyning
Antal: 

 1
 Hele lovgivningen
 Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den 
administrative gennemgang af 
ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 1 uge

Et overordnet bud på en 
aktivitets- og tidsplan for den 

Aktivitets- og tidsplan
Gennemgang af sagstyper, 
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administrative gennemgang – 
inkl. administrativ 
forberedelse og politisk 
behandling

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

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, 
der forventes nødvendigt, hvis 
der fremadrettet skal arbejdes 
med standarder eller lignende 
i det skitserede omfang – til 
omsætning og til 
vedligeholdelse, idet 
lovgivning tit ændres

Skøn: 1 uge

Udvalgsnavn:  Udvalget for 
Teknik & Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det 
samlede antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor 
det er overladt 
kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og 
sagsbehandlingstid 

Lov om miljømål m.m. for 
internationale 
naturbeskyttelsesområder

Antal: 
1
Hele loven
Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den 
administrative gennemgang af 
ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn:  4 dage

Et overordnet bud på en 
aktivitets- og tidsplan for den 
administrative gennemgang – 
inkl. administrativ 

Aktivitets- og tidsplan
Gennemgang af sagstyper, 
ressourceforbrug pr. sag samt 
gennemgang af sagsflow på følgende 
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forberedelse og politisk 
behandling

områder:
 Natura 2000-handleplaner
 Alle øvrige opgaver og 

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

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, 
der forventes nødvendigt, hvis 
der fremadrettet skal arbejdes 
med standarder eller lignende 
i det skitserede omfang – til 
omsætning og til 
vedligeholdelse, idet 
lovgivning tit ændres

Skøn: 2 dage

Udvalgsnavn:  Udvalget for 
Teknik & Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det 
samlede antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor 
det er overladt 
kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og 
sagsbehandlingstid 

Lov om vandplanlægning Antal: 
1
Hele lovgivningen
Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den 
administrative gennemgang af 
ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 2 dage

Et overordnet bud på en 
aktivitets- og tidsplan for den 
administrative gennemgang – 
inkl. administrativ 
forberedelse og politisk 
behandling

Aktivitets- og tidsplan
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

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, 
der forventes nødvendigt, hvis 
der fremadrettet skal arbejdes 
med standarder eller lignende 
i det skitserede omfang – til 

Skøn: 2 dage
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omsætning og til 
vedligeholdelse, idet 
lovgivning tit ændres
Udvalgsnavn:  Udvalget for 
Teknik & Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det 
samlede antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor 
det er overladt 
kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og 
sagsbehandlingstid 

Lov om vandløb
Antal: 

 1
 Hele loven
 Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den 
administrative gennemgang af 
ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn:  1 uge

Et overordnet bud på en 
aktivitets- og tidsplan for den 
administrative gennemgang – 
inkl. administrativ 
forberedelse og politisk 
behandling

Aktivitets- og tidsplan

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

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, 
der forventes nødvendigt, hvis 
der fremadrettet skal arbejdes 
med standarder eller lignende 
i det skitserede omfang – til 
omsætning og til 
vedligeholdelse, idet 
lovgivning tit ændres

Skøn: 1 uge

Udvalgsnavn:  Udvalget for 
Teknik & Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det 
samlede antal: 
 Myndighedsområder

Lov om naturbeskyttelse
Antal: 
1
Hele lovgivningen
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 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor 
det er overladt 
kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og 
sagsbehandlingstid 

Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den 
administrative gennemgang af 
ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 1 uge

Et overordnet bud på en 
aktivitets- og tidsplan for den 
administrative gennemgang – 
inkl. administrativ 
forberedelse og politisk 
behandling

Aktivitets- og tidsplan

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

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, 
der forventes nødvendigt, hvis 
der fremadrettet skal arbejdes 
med standarder eller lignende 
i det skitserede omfang – til 
omsætning og til 
vedligeholdelse, idet 
lovgivning tit ændres

Skøn: 2 dage

Udvalgsnavn:  Udvalget for 
Teknik & Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det 
samlede antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor 
det er overladt 
kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og 
sagsbehandlingstid 

Museumsloven
Antal: 
1
Hele lovgivningen
Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over Skøn: 1 uge
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tidsforbruget for den 
administrative gennemgang af 
ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage
Et overordnet bud på en 
aktivitets- og tidsplan for den 
administrative gennemgang – 
inkl. administrativ 
forberedelse og politisk 
behandling

Aktivitets- og tidsplan

Aktivitets- og tidsplan
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

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, 
der forventes nødvendigt, hvis 
der fremadrettet skal arbejdes 
med standarder eller lignende 
i det skitserede omfang – til 
omsætning og til 
vedligeholdelse, idet 
lovgivning tit ændres

Skøn: 3 dage

Udvalgsnavn:  Udvalget for 
Teknik & Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det 
samlede antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor 
det er overladt 
kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og 
sagsbehandlingstid 

Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM)

Antal: 
1
Hele lovgivningen
Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den 
administrative gennemgang af 
ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 1 uge

Et overordnet bud på en 
aktivitets- og tidsplan for den 
administrative gennemgang – 
inkl. administrativ 
forberedelse og politisk 
behandling

Aktivitets- og tidsplan

Gennemgang af sagstyper, 
ressourceforbrug pr. sag samt 
gennemgang af sagsflow på følgende 
områder:
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 Ikke miljøvurdering/VVM-pligt
 Miljøvurdering
 VVM-vurdering
 Alle øvrige opgaver og 

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

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, 
der forventes nødvendigt, hvis 
der fremadrettet skal arbejdes 
med standarder eller lignende 
i det skitserede omfang – til 
omsætning og til 
vedligeholdelse, idet 
lovgivning tit ændres

Skøn:1 uge

Udvalgsnavn:  Udvalget for 
Teknik & Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det 
samlede antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor 
det er overladt 
kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og 
sagsbehandlingstid 

Lov om husdyrbrug og 
anvendelse af gødning m.v.

Antal: 
1
Hele lovgivningen
Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den 
administrative gennemgang af 
ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn:  1 uge

Et overordnet bud på en 
aktivitets- og tidsplan for den 
administrative gennemgang – 
inkl. administrativ 
forberedelse og politisk 
behandling

Aktivitets- og tidsplan

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 
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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

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, 
der forventes nødvendigt, hvis 
der fremadrettet skal arbejdes 
med standarder eller lignende 
i det skitserede omfang – til 
omsætning og til 
vedligeholdelse, idet 
lovgivning tit ændres

Skøn: 1 uge

Udvalgsnavn:  Udvalget for 
Teknik & Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det 
samlede antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor 
det er overladt 
kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og 
sagsbehandlingstid 

Lov om drift af landbrugsjorder
Antal: 
1
Hele lovgivningen
Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den 
administrative gennemgang af 
ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 1 uge

Et overordnet bud på en 
aktivitets- og tidsplan for den 
administrative gennemgang – 
inkl. administrativ 
forberedelse og politisk 
behandling

Aktivitets- og tidsplan
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

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, 

Skøn: 1 uge
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der forventes nødvendigt, hvis 
der fremadrettet skal arbejdes 
med standarder eller lignende 
i det skitserede omfang – til 
omsætning og til 
vedligeholdelse, idet 
lovgivning tit ændres
Udvalgsnavn:  Udvalget for 
Teknik & Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det 
samlede antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor 
det er overladt 
kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og 
sagsbehandlingstid 

Lov om betalingsregler for 
spildevandsforsyningsselskaber 
m.v

Antal: 
1
Hele lovgivningen
Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den 
administrative gennemgang af 
ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 1 uge

Et overordnet bud på en 
aktivitets- og tidsplan for den 
administrative gennemgang – 
inkl. administrativ 
forberedelse og politisk 
behandling

Aktivitets- og tidsplan

Aktivitets- og tidsplan
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

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, 
der forventes nødvendigt, hvis 
der fremadrettet skal arbejdes 
med standarder eller lignende 
i det skitserede omfang – til 
omsætning og til 
vedligeholdelse, idet 
lovgivning tit ændres

Skøn: 4 dage
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Udvalgsnavn:  Udvalget for 
Teknik & Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det 
samlede antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor 
det er overladt 
kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og 
sagsbehandlingstid 

Lov om beskyttelse af 
havmiljøet

Antal: 
1
Hele lovgivningen
Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den 
administrative gennemgang af 
ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 2 dage

Et overordnet bud på en 
aktivitets- og tidsplan for den 
administrative gennemgang – 
inkl. administrativ 
forberedelse og politisk 
behandling

Aktivitets- og tidsplan

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

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, 
der forventes nødvendigt, hvis 
der fremadrettet skal arbejdes 
med standarder eller lignende 
i det skitserede omfang – til 
omsætning og til 
vedligeholdelse, idet 
lovgivning tit ændres

Skøn: 1 dag

Udvalgsnavn:  Udvalget for 
Teknik & Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det 
samlede antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor 
det er overladt 
kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og 
sagsbehandlingstid 

Lov om kystbeskyttelse Antal: 

 1
 Hele lovgivningen
 Borgere og virksomheder
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Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den 
administrative gennemgang af 
ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 1 dag

Et overordnet bud på en 
aktivitets- og tidsplan for den 
administrative gennemgang – 
inkl. administrativ forberedelse 
og politisk behandling

Aktivitets- og tidsplan

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

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, 
der forventes nødvendigt, hvis 
der fremadrettet skal arbejdes 
med standarder eller lignende i 
det skitserede omfang – til 
omsætning og til 
vedligeholdelse, idet lovgivning 
tit ændres

Skøn: 1 dag

Udvalgsnavn:  Udvalget for 
Teknik & Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det 
samlede antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor 
det er overladt 
kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og 
sagsbehandlingstid 

Lov om sommerhuse og 
campering m.v.

Antal: 

 1
 Hele lovgivningen
 Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den 
administrative gennemgang af 
ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 1 dag

Et overordnet bud på en 
aktivitets- og tidsplan for den 

Aktivitets- og tidsplan
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administrative gennemgang – 
inkl. administrativ forberedelse 
og politisk behandling

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

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, 
der forventes nødvendigt, hvis 
der fremadrettet skal arbejdes 
med standarder eller lignende i 
det skitserede omfang – til 
omsætning og til 
vedligeholdelse, idet lovgivning 
tit ændres

Skøn: 1 dag

Udvalgsnavn:  Udvalget for 
Teknik & Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det 
samlede antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor 
det er overladt 
kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og 
sagsbehandlingstid 

Lov om offentlige veje Antal: 

 1
 Hele lovgivningen
 Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den 
administrative gennemgang af 
ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 2 uger

Et overordnet bud på en 
aktivitets- og tidsplan for den 
administrative gennemgang – 
inkl. administrativ forberedelse 
og politisk behandling

Aktivitets- og tidsplan

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 
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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
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 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.

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, 
der forventes nødvendigt, hvis 
der fremadrettet skal arbejdes 
med standarder eller lignende i 
det skitserede omfang – til 
omsætning og til 
vedligeholdelse, idet lovgivning 
tit ændres

Skøn: 2 uger

Udvalgsnavn:  Udvalget for 
Teknik & Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det 
samlede antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor 
det er overladt 
kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og 
sagsbehandlingstid 

Lov om private fællesveje Antal: 

 1
 Hele lovgivningen
 Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den 
administrative gennemgang af 
ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 2 uger

Et overordnet bud på en 
aktivitets- og tidsplan for den 
administrative gennemgang – 
inkl. administrativ forberedelse 
og politisk behandling

Aktivitets- og tidsplan

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 



17

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

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, 
der forventes nødvendigt, hvis 
der fremadrettet skal arbejdes 
med standarder eller lignende i 
det skitserede omfang – til 
omsætning og til 
vedligeholdelse, idet lovgivning 
tit ændres

Skøn: 2 uger

Udvalgsnavn:  Udvalget for Teknik 
& Miljø

Lovgrundlag
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Opgjort pr. lov; angiv det samlede 
antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor det 
er overladt kommunalbestyrelsen 
at fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og 
sagsbehandlingstid 

Færdselsloven
Antal: 

 1
 Hele lovgivningen
 Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den administrative 
gennemgang af ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 1 uge

Et overordnet bud på en aktivitets- 
og tidsplan for den administrative 
gennemgang – inkl. administrativ 
forberedelse og politisk behandling

Aktivitets- og tidsplan

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.

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, der 
forventes nødvendigt, hvis der 
fremadrettet skal arbejdes med 
standarder eller lignende i det 
skitserede omfang – til omsætning 
og til vedligeholdelse, idet 

Skøn: 1 uge
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lovgivning tit ændres
Udvalgsnavn:  Udvalget for Teknik 
& Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det samlede 
antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor det 
er overladt kommunalbestyrelsen 
at fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og 
sagsbehandlingstid 

Lov om varmeforsyning Antal: 

 1
 Hele lovgivningen
 Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den administrative 
gennemgang af ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 4 dage

Et overordnet bud på en aktivitets- 
og tidsplan for den administrative 
gennemgang – inkl. administrativ 
forberedelse og politisk behandling

Aktivitets- og tidsplan

Gennemgang af sagstyper, 
ressourceforbrug pr. sag samt 
gennemgang af sagsflow på følgende 
områder:

 Projektgodkendelser jf. 
varmeforsyningsloven

 Sagsbehandling af 
enkeltsager efter relevant 
lovgivning på varmeområdet

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, der 
forventes nødvendigt, hvis der 
fremadrettet skal arbejdes med 
standarder eller lignende i det 
skitserede omfang – til omsætning 
og til vedligeholdelse, idet 
lovgivning tit ændres

Skøn: 1 dag

Udvalgsnavn:  Udvalget for Teknik 
& Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det samlede 
antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor det 
er overladt kommunalbestyrelsen 
at fastlægge serviceniveau, 

Byggeloven
Antal: 

 1
 Hele lovgivningen
 Borgere og virksomheder
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servicefrekvens og 
sagsbehandlingstid 
Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den administrative 
gennemgang af ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 1 uge

Et overordnet bud på en aktivitets- 
og tidsplan for den administrative 
gennemgang – inkl. administrativ 
forberedelse og politisk behandling

Aktivitets- og tidsplan

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

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, der 
forventes nødvendigt, hvis der 
fremadrettet skal arbejdes med 
standarder eller lignende i det 
skitserede omfang – til omsætning 

Skøn: 1-2 uger afhængig af 
detaljeniveau
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og til vedligeholdelse, idet 
lovgivning tit ændres
Udvalgsnavn:  Udvalget for Teknik 
& Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det samlede 
antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor det 
er overladt kommunalbestyrelsen 
at fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og 
sagsbehandlingstid 

Bygningsreglementet Antal: 

 1
 Hele lovgivningen
 Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den administrative 
gennemgang af ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 1 uge

Et overordnet bud på en aktivitets- 
og tidsplan for den administrative 
gennemgang – inkl. administrativ 
forberedelse og politisk behandling

Aktivitets- og tidsplan

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 2-8 37 
Bebyggelsesregulerende 
bestemmelser, bygningernes 
indretning, konstruktioner, 
brandforhold, indeklima, 
energiforbrug, installationer

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, der 
forventes nødvendigt, hvis der 
fremadrettet skal arbejdes med 
standarder eller lignende i det 
skitserede omfang – til omsætning 

Skøn: 1 uge
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og til vedligeholdelse, idet 
lovgivning tit ændres
Udvalgsnavn:  Udvalget for Teknik 
& Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det samlede 
antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor det 
er overladt kommunalbestyrelsen 
at fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og 
sagsbehandlingstid 

Lov om planlægning Antal: 

 2
 Hele lovgivningen
 Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den administrative 
gennemgang af ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 1-2 uger

Et overordnet bud på en aktivitets- 
og tidsplan for den administrative 
gennemgang – inkl. administrativ 
forberedelse og politisk behandling

Aktivitets- og tidsplan

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 
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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

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, der 
forventes nødvendigt, hvis der 
fremadrettet skal arbejdes med 
standarder eller lignende i det 
skitserede omfang – til omsætning 
og til vedligeholdelse, idet 
lovgivning tit ændres

Skøn: 1 uge

Udvalgsnavn:  Udvalget for Teknik 
& Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det samlede 
antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor det 
er overladt kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og 
sagsbehandlingstid 

Lov om boligregulering og 
midlertidig boligregulering

Antal: 

 1
 Kapitel 8
 Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den administrative 
gennemgang af ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 4 timer

Et overordnet bud på en aktivitets- 
og tidsplan for den administrative 
gennemgang – inkl. administrativ 
forberedelse og politisk behandling

Aktivitets- og tidsplan

Gennemgang af sagstyper, 
ressourceforbrug pr. sag samt 
gennemgang af sagsflow på 
følgende områder:

 Lejlighedsnedlæggelser, og 
benyttelse som sommerhus

 Lejlighedsnedlæggelser 
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almene boliger

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, der 
forventes nødvendigt, hvis der 
fremadrettet skal arbejdes med 
standarder eller lignende i det 
skitserede omfang – til omsætning 
og til vedligeholdelse, idet lovgivning 
tit ændres

Skøn: 2 timer

Udvalgsnavn:  Udvalget for Teknik 
& Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det samlede 
antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor det 
er overladt kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og 
sagsbehandlingstid 

Lov om byfornyelse og 
udvikling af byer

Antal: 

 1
 Hele lovgivningen
 Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den administrative 
gennemgang af ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 2 dage

Et overordnet bud på en aktivitets- 
og tidsplan for den administrative 
gennemgang – inkl. administrativ 
forberedelse og politisk behandling

Aktivitets- og tidsplan

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

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, der 
forventes nødvendigt, hvis der 

Skøn: 1 dag
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fremadrettet skal arbejdes med 
standarder eller lignende i det 
skitserede omfang – til omsætning 
og til vedligeholdelse, idet lovgivning 
tit ændres
Udvalgsnavn:  Udvalget for Teknik 
& Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det samlede 
antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor det 
er overladt kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og 
sagsbehandlingstid 

Lov om Trafikselskaber Antal: 

 1
 Hele lovgivningen
 Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den administrative 
gennemgang af ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 1 dag

Et overordnet bud på en aktivitets- 
og tidsplan for den administrative 
gennemgang – inkl. administrativ 
forberedelse og politisk behandling

Aktivitets- og tidsplan

Gennemgang af sagstyper, 
ressourceforbrug pr. sag samt 
gennemgang af sagsflow på 
følgende områder:

 § 5
 Flextur

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, der 
forventes nødvendigt, hvis der 
fremadrettet skal arbejdes med 
standarder eller lignende i det 
skitserede omfang – til omsætning 
og til vedligeholdelse, idet lovgivning 
tit ændres

Skøn: 1 dag

Udvalgsnavn:  Udvalget for Teknik 
& Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det samlede 
antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor det 
er overladt kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 

Lov om bygnings- og 
boligregistrering

Antal: 

 1
 Hele lovgivningen
 Borgere og virksomheder
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servicefrekvens og 
sagsbehandlingstid 
Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den administrative 
gennemgang af ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 1 dag

Et overordnet bud på en aktivitets- 
og tidsplan for den administrative 
gennemgang – inkl. administrativ 
forberedelse og politisk behandling

Aktivitets- og tidsplan

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.

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, der 
forventes nødvendigt, hvis der 
fremadrettet skal arbejdes med 
standarder eller lignende i det 
skitserede omfang – til omsætning 
og til vedligeholdelse, idet lovgivning 
tit ændres

Skøn:  4 timer

Udvalgsnavn:  Udvalget for Teknik & 
Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det samlede 
antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor det er 
overladt kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og sagsbehandlingstid 

Lov om udstykning og anden 
registrering i matriklen

Antal: 

 1
 Hele lovgivningen
 Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den administrative 
gennemgang af ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 4 dage

Et overordnet bud på en aktivitets- og 
tidsplan for den administrative 
gennemgang – inkl. administrativ 
forberedelse og politisk behandling

Aktivitets- og tidsplan

Gennemgang af sagstyper, 
ressourceforbrug pr. sag samt 
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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

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, der 
forventes nødvendigt, hvis der 
fremadrettet skal arbejdes med 
standarder eller lignende i det 
skitserede omfang – til omsætning og 
til vedligeholdelse, idet lovgivning tit 
ændres

Skøn:  2 dage


