
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NOTAT 

 
 
 

Bilag 1 om sagsbehandlingstider og sagsbeholdningsalder til mål- og 

resultatplan 2022 for Nævnenes Hus 

 

De anførte mål nedenfor er fastsat med udgangspunkt i de enkelte nævns 

aktuelle sagsbeholdninger, det forventede sagsinflow, den forhåndenvæ-

rende kapacitet samt den forventede udvikling i produktiviteten ifht. 2021.  

 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at sagsinflowet til Nævnenes Hus er 

steget markant de seneste år og var i 2021 omkring 25 pct. over niveauet i 

2018. Nævnenes Hus bevilling blev med finansloven for 2021 genoprettet 

med udgangspunkt i det behov der blev opgjort i budgetanalysen af styrel-

sen i 2018. I 2022 forventer Nævnenes Hus et fortsat højt sagsinflow. 

 

Sagsbehandlingstider 

Sagsbehandlingstider beregnes fra en sag oprettes, til sagen afsluttes. Må-

lene for sagsbehandlingstiderne i 2022 i nedenstående tabel er vægtede i 

forhold til antallet af afsluttede sager for de enkelte nævn i 2021, sådan at 

nævn med mange sager vægter tungere end nævn med få sager.  

 

Det er samlet set vurderingen, at målene for 2022 er både realistiske og 

ambitiøse. Det skal bemærkes, at nogle målsætninger er politisk fastsatte. 

  
Tabel 1. Mål for gennemsnitlige sagsbehandlingstider 2022 

Nævn Mål for gns. sagsbehandlingstid 

i 2022 (dage) 
Vægt i pct. 

Ankenævnet for 

Patenter og Va-

remærker 

183 4 

Ankenævnet for 

Praktikvirksom-

heder 

183 4 

Ankenævnet for 

Søfartsforhold 
183 4 

Klagenævnet 

for Udbud 
183 7 

Erhvervsanke-

nævnet 
220 2,5 

Teleklagenæv-

net 
90 2 

Disciplinær- og 

klagenævnet for 

183 5 
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beskikkede byg-

ningssagkyn-

dige 
Disciplinær-

nævnet for 

Ejendomsmæg-

lere 

183 

 

5 

Revisornævnet 200 7 

Konkurrence-

ankenævnet 

183 4 

Tvistigheds-

nævnet 

 200 2,5 

Mæglingstea-

met for Forbru-

gerklager 

50 15 

Energiklage-

nævnet 

275 

 

8 

Byfornyelses-

nævnene 

183 6 

Byggeklageen-

heden 

183 7 

Det Psykiatri-

ske Patientkla-

genævn 

7/14 6 

Forbrugerkla-

genævnet 

215 7 

Planklagenæv-

net 

  

 

 

Fremgår særskilt i 

MRP 2022 mål nr. 3 Miljø - og Fø-

devareklage-

nævnet 

 

Kystsager Loft 183 4 
Anm:  

 Mæglingsteamet for Forbrugerklager skal afgøre en klage inden 90 dage fra det tids-

punkt, hvor parterne har haft lejlighed til at udtale sig. 

 Det Psykiatriske Patientklagenævn vil, hvor der ved lov er fastsat frist for sagsbehand-

lingen på hhv. 7 og 14 dage, overholde fristen 
 

 

Sagsbeholdningsalder 

Sagsbeholdningens alder viser den gennemsnitlige alder for alle åbne sager 

i et givent nævn. Sagsbeholdningens alder beregnes som forskellen mel-

lem tidspunktet fra oprettelse af sagen til statustidspunktet. Målene for 

sagsbeholdningsaldrene i 2022 i nedenstående tabel er vægtede i forhold 

til antallet af afsluttede sager for enkelte nævn, sådan at nævn med mange 

sager vægter tungere end nævn med få sager. 

 

Det er samlet set vurderingen, at målene for 2022 er både realistiske og 

ambitiøse.   
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Tabel 2. Mål for gennemsnitlige sagsbeholdningsaldre 2022 

Nævn 
Mål for gns. sagsbehold-

ningsalder ved udgangen 

af 2022  
Vægt i pct. 

Ankenævnet for Paten-

ter og Varemærker 
183 3 

Ankenævnet for Prak-

tikvirksomheder 
183 3 

Ankenævnet for Sø-

fartsforhold 
183 3 

Klagenævnet for Ud-

bud 
183 5 

Erhvervsankenævnet 200 3 
Teleklagenævnet 90 2 
Disciplinær- og klage-

nævnet for beskikkede 

bygningssagkyndige 

183 4,5 

Disciplinærnævnet for 

Ejendomsmæglere 

183 4,5 

Revisornævnet 183 6,5 

Konkurrenceankenæv-

net 

183 3,5 

Tvistighedsnævnet 183 3 

Mæglingsteamet for 

forbrugerklager 

 

50 

 

 

13 

Energiklagenævnet 275 6,5 

Byfornyelsesnævnene 183 6 

Byggeklageenheden 183 7 

Det Psykiatriske Pati-

entklagenævn 

50 5,5 

Forbrugerklagenævnet 230 6 

Planklagenævnet 183 7,5 

Miljø- og Fødevare-

klagenævnet 

183 7,5 

Anm.:  

 Mæglingsteamet for Forbrugerklager skal afgøre en klage inden 90 dage fra det tidspunkt, hvor parterne har 

haft lejlighed til at udtale sig. 

 Det Psykiatriske Patientklagenævn vil, hvor der ved lov er fastsat frist for sagsbehandlingen på hhv. 7 og 14 

dage, overholde fristen 

 For nævn med mål for sagsbeholdningens alder på mere end 183 dage skal det bemærkes, at målsætningerne 

er fastsat under iagttagelse af udviklingen i nævnenes sagsinflow, nuværende sagsbeholdnings størrelse og 

alder, kapacitet i nævnssekretariatet, samt effektiv og mulig mødefrekvensen i nævn med et lille antal sager 
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