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Mål for gennemsnitlige sagsbehandlingstider 2018 
 
Udkast til MRP mål 2018 Liggetid ultimo 

november 2017 

(dage) 

Sagsbeholdning ultimo 

november 2017 

Mål for sagsbehand-

lingstid i 2018  

Gennemsnitlig sagsbehand-

lingstid ultimo november 

2017 (dage) 

 

Bemærkning  

Byfornyelsesnævnet 

170 27 Loft på 56 dage 114 

Det er et krav, at Byfornyelsesnævnet træffer afgørel-

se senest 8 uger efter nævnet har modtaget svar efter 

§ 87, stk. 3 eller § 88, stk. 2 (lidt forsimplet, senest 8 

uger efter nævnet har fået oplyst sagen tilstrækkeligt). 

Center for Klageløsning 

44 460 Loft på 90 dage 56 

Det er et krav, at Center for klageløsning skal afgøre 

en klage inden 90 dage fra det tidspunkt, hvor sagen 

er fuldt oplyst. Fristen regnes i praksis fra det tids-

punkt, hvor forbrugerens klage sendes til den er-

hvervsdrivende.   

Planklagenævnet 216 593 
Gns. 182,7 dage 

251 Målsætning om gns. sagsbehandlingstid på 6 måneder 

for sager modtaget fra 2. halvår 2018. Målsætningen 

er oplyst til Folketinget. 
Miljø - og Fødevareklagenævnet 311 1.564 336 

Heraf Miljø - og Fødevareklage-

nævnet – Kyst   Loft på 182,7 dage  

Målsætning om maksimalt 6 måneders sagsbehand-

lingstid for sager modtaget fra 1. januar 2018. Mål-

sætning jf. politisk aftale.  

Revisornævnet 

307 42 Gns. 255 dage 322 

Målsætning om reduktion i Revisornævnets sagsbe-

handlingstid indgår i Regeringens vækstinitiativer fra 

2015 om nedbringelse af de statslige sagsbehand-

lingstider til 255 dage (reduktion på 16 pct. i forhold 

til 2015). 

Teleklagenævnet 

27 7 Gns. 91 dage 15 

Jf. § 70, stk. 2, i lov om elektroniske kommunikati-

onsnet og – tjenester er målet en sagsbehandlingstid 

på 3 måneder. Målet har tidligere vist sig at være 

meget vanskeligt at opnå, da sagerne er komplekse og 

omhandler tvister med store økonomiske interesser.  

Ankenævnet for Praktikplads-

virksomhed 
42 0 Gns. 189 dage 178 

Ikke politisk eller lovbundet mål 

Ankenævnet for Søfartsforhold 382 1 Gns. 274 dage 213 Ikke politisk eller lovbundet mål 

Konkurrenceankenævnet 169 28 Gns. 274 dage 142 Ikke politisk eller lovbundet mål 
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Erhvervsankenævnet 43 16 Gns. 274 dage 123 Ikke politisk eller lovbundet mål 

Tvistighedsnævnet 162 17 Gns. 177 dage 126 Ikke politisk eller lovbundet mål 

Disciplinær- og Klagenævnet for 

beskikkede Bygningssagkyndige  
101 81 Gns. 178 dage 177 

Ikke politisk eller lovbundet mål 

Disciplinærnævnet for Ejen-

domsmæglere 
129 21 Gns. 274 dage 259 

Ikke politisk eller lovbundet mål 

Forbrugerklagenævnet 201 504 Gns. 330 dage 381 Ikke politisk eller lovbundet mål 

Energiklagenævnet 275 412 Gns. 202 dage 152 Ikke politisk eller lovbundet mål 

Klagenævnet for Udbud 194 40 Gns. 154 dage 163 Ikke politisk eller lovbundet mål 

Klagenævnet for Udbud - afgø-

relse om opsættende virkning  
  

Loft på 30 dage 29 

Der er et lovbundet krav om at Klagenævnet for 

Udbud skal træffe afgørelse om opsættende virkning 

senest 30 dage efter, klagen er modtaget. 

I alt  235 3.812 Gns. 194 dage 231   

Anm.: Det Psykiatriske Patientklagenævn indgår ikke, da de har en meget kort sagsbehandlingstid, som overholdes. Det er et krav, at nævnet skal træffe afgørelse i klager der er tillagt opsættende virkning og 

om tvungen opfølgning efter udskrivning inden 7 hverdage efter klagens modtagelse. Derudover er det et krav, at nævnet skal træffe afgørelse i klager om oppegående tvangsfiksering senest 14 dage efter 

klagens modtagelse. 

Forbrugerklagenævnets sager og sagsbehandlingstider er ekskluderet flykonkurssagerne fra 2012. 

Sagsbehandlingstiderne og liggetiderne er vægtede ift. sagsvolumen i nævnet.  

  

 

 

 

 

 


