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Orientering af Folketingets Erhvervsudvalg om forventet sagsbehand-

lingstid i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet 
 

Nævnenes Hus blev oprettet som en ny styrelse i Viborg i 2017, som en del af 

den daværende regerings udflytning af statslige arbejdspladser. Formålet var 

at samle sekretariatsbetjeningen af en række klage- og ankenævn i én styrelse, 

med henblik på at skabe stærke, faglige synergier og en mere effektiv klage-

sagsbehandling.   

 

Styrelsens mission er at sekretariatsbetjene uafhængige nævn, således at der 

kan træffes afgørelser med høj kvalitet inden for kortest mulig tid til gavn for 

borgere og virksomheder.  

 

I 2020 har Nævnenes Hus tilendebragt konsolideringen af styrelsen. Alle ar-

bejdspladser er flyttet, der er rekrutteret og oplært medarbejdere inden for alle 

sagsområder, indført fælles driftsstyring og etableret en fælles IT-platform. 

Nævnenes Hus er en aktiv del af den juridiske klynge i Viborg og har etableret 

et særdeles stærkt fagligt miljø og er en attraktiv arbejdsplads, som kan til-

trække dygtige medarbejdere. 

 

Nævnenes Hus blev etableret med en markant faldende bevillingsprofil. I 2018 

blev der gennemført en ekstern budgetanalyse, der viste, at styrelsen er effek-

tivt drevet, og at bevillingen falder mere, end styrelsen har mulighed for at 

effektivisere.  

   

I regeringens forslag til finanslov for 2021 er det på den baggrund foreslået, at 

Nævnenes Hus tilføres 10 mio. kr. i 2021, 11 mio. kr. i 2022, 12 mio. kr. i 

2023 og 14 mio. kr. fra 2024 og frem.  

 

Med tilførslen vil der bl.a. blive skabt grundlag for, at Nævnenes Hus varigt 

kan overholde den politiske målsætning om, at den gennemsnitlige sagsbe-

handlingstid i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet maksimalt 

er 6 måneder.  

 

Tilførslen vil betyde, at styrelsen afvikler et efterslæb af sager frem til medio 

2021, hvorfor den beregnede gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager i de 

to nævn vil overstige 6 måneder i samme periode og forventeligt til et beregnet 
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niveau op til omkring 8 måneder, hvorefter sagsbehandlingstiden igen vil være 

maksimalt 6 måneder.  

 

Nævnenes Hus vil i den samme periode fortsætte indsatsen for at afvikle den 

beholdning på 1.921 sager, der er modtaget før 1. juni 2018 i Miljø- og Føde-

vareklagenævnet og Planklagenævnet, herunder en række sager fra det tidli-

gere Natur- og Miljøklagenævn og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og 

Fiskeri, som styrelsen med aftalen om finansloven for 2019 blev tilført i alt 42 

mio. kr. til i perioden 2019-2022. Medio august 2020 er beholdningen ned-

bragt til 768 sager. Afviklingen forventes afsluttet inden udgangen af 2021 og 

dermed et år før hidtil forudsat, som var inden udgangen af 2022.  

 

Med Klimaaftale for energi og industri mv. er der herudover afsat 15 mio. 
kr. årligt i 2021-2024 til et beredskab, der skal sikre, at klager over VE-
sager kan afgøres med et loft på maksimalt 6 måneders sagsbehandlingstid. 
Dermed kan det hurtigt afklares, om et sol- og vindprojekt kan realiseres 
samtidig med, at borgers og virksomheder retssikkerhed forbedres. 
 
Samlet set er der derfor nu skabt grundlag for, at Nævnenes Hus har en 
stabil drift med lave sagsbehandlingstider.  
 

 

Med venlig hilsen 
 
 
 
Simon Kollerup 
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