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Besvarelse af spørgsmål 611 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 

24. juni 2021 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Kristian 

Pihl Lorentzen (V). 
 

Spørgsmål: 
Vil ministeren oplyse status for sagsbehandlingstiderne for de enkelte 

nævn i Nævnenes Hus, herunder hvorvidt den maksimale sagsbehand-

lingstid på 6 måneder bliver overholdt? 

 

Svar: 
De aktuelle sagsbehandlingstider (den gennemsnitlige sagsbehand-

lingstid for sager afgjort de seneste tre måneder) i nævn, der sekretari-

atsbetjenes af Nævnenes Hus, fremgår af nedenstående tabel. 

 

Gennemsnitlige sagsbehandlingstider i måneder 2021 (maj) 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker 7,9 

Ankenævnet for Søfartsforhold  4,9 

Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder 0,4 

Byfornyelsesnævnene 7,3 

Byggeklageenheden 11,4 

Center for Klageløsning  0,8 

Det Psykiatriske Patientklagenævn 0,6 

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygnings-
sagkyndige  

3,2 

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 3,2 

Energiklagenævnet 6 

Erhvervsankenævnet 7 

Forbrugerklagenævnet 3,8 

Klagenævnet for Udbud 4,6 

Konkurrenceankenævnet 4,2 

Miljø- og Fødevareklagenævnet 7,8 

Planklagenævnet 9,4 

Revisornævnet 5,3 

Teleklagenævnet 4,9 
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Tvistighedsnævnet 10,1 

Anm: Sagsbehandlingstiden beregnes for alle områder fra klage indgives til sagen er afgjort og indeholder 
således sagsoplysning hos sagens parter og høringer. For Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Planklage-

nævnet gælder, at der her fremgår sager indkommet efter den 1. juli 2018. Sager modtaget før 1. juli 2018 

afvikles særskilt. 

 

For så vidt angår den anden del af spørgsmålet, er der en politisk fast-

sat målsætning om gennemsnitlig sagsbehandlingstid på tværs af Plankla-

genævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet på maksimalt 6 måneder.  

 

Som jeg orienterede ERU om i en skrivelse den 8. juni 2021, har 

Nævnenes Hus oplyst, at denne målsætning ikke bliver opfyldt i år 

grundet fortsat afvikling af efterslæb af sager i nævnene. Nævnenes 

Hus forventer at have afviklet efterslæbet af sager ved udgangen af 

2021. 

 

Det er beklageligt, at der ikke leves op til de fastsatte målsætninger i 

de to nævn, da langtrukken klagesagsbehandling er til gene for de im-

plicerede parter og samfundet som helhed.  

 

Derfor er jeg også glad for, at regeringen med finansloven for 2021 

genoprettede Nævnenes Hus’ grundbevilling. Efter afviklingen af den 

nuværende beholdning af klagesager - samt yderligere effektivise-

ringstiltag - er det forventningen at Nævnenes Hus vil kunne afvikle 

lige så mange sager, som styrelsen modtager. Følgelig er der skabt 

grundlag for, at den vigtige politiske målsætning om gennemsnitlig 

sagsbehandlingstid på maksimalt 6 mdr. i gennemsnit på tværs af 

Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet kan overholdes 

fra 2022.   

  

   

Med venlig hilsen 

 

 

 

Simon Kollerup 
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