
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

NOTAT 

 
 
 

 

Bilag 1 om sagsbehandlingstider til mål- og resultatplan 2019 for 
Nævnenes Hus 
 
Sagsbehandlingstider beregnes fra en sag oprettes i et nævn til sagen af-
sluttes. Sagsbehandlingstiderne opgjort i nedenstående tabel er vægtede i 
forhold til antallet af afsluttede sager for enkelte nævn.  

 
Mål for gennemsnitlige sagsbehandlingstider 2019 

Nævn 
Mål for gns. sags-
behandlingstid i 

2019 (dage) 

Realiserede gns. 
sagsbehandlingstider 

2018 (dage) 
Bemærkning  

Byfornyelsesnævnet 290 120 
 

Center for Klageløsning  Loft 90 58 

Center for klageløsning skal afgøre en 
klage inden 90 dage fra det tidspunkt, 
hvor parterne har haft lejlighed til at 
udtale sig. Center for Klageløsning har 
overholdt fristen på 90 dage i 99 % af de 
2.085 sager i 2018, som fristen gjorde sig 
gældende for. 
 

Planklagenævnet 

183 62 

Målsætning om gns. sagsbehandlingstid 
på 6 måneder for sager modtaget fra 2. 
halvår 2018. Det er sager modtaget fra 2. 
halvår 2018, der måles på. Der måles 
særskilt på ældre sager. 

Miljø - og Fødevarekla-
genævnet 

Kystsager Loft 183 100 

Målsætning om maksimalt 6 måneders 
sagsbehandlingstid for sager modtaget 
fra 1. januar 2018. Målsætning jf. poli-
tisk aftale.  

Revisornævnet 255 218 

Målsætning om reduktion i Revisornæv-
nets sagsbehandlingstid indgår i Rege-
ringens vækstinitiativer fra 2015 om 
nedbringelse af de statslige sagsbehand-
lingstider til 255 dage  

Teleklagenævnet 90 269 

Jf. § 70, stk. 2, i lov om elektroniske 
kommunikationsnet og – tjenester er 
målet en sagsbehandlingstid på 3 måne-
der.   

Ankenævnet for Patenter 
og Varemærker 

240 174 
Da nævnet først er overgået til styrelsen i 
2018 er der endnu ikke valide tal for 
realiseret sagsbehandlingstid. 

Ankenævnet for Prak-
tikpladsvirksomhed 

190 115 
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Ankenævnet for Søfarts-
forhold 

270 155 
 

Konkurrenceankenævnet 270 327 
 

Erhvervsankenævnet 270 101 
 

Nævnet for Helbredsbe-
dømmelser i Tjeneste-
mandssager 

70 44 
 

Tvistighedsnævnet 180 164 
 

Disciplinær- og Klage-
nævnet for beskikkede 
Bygningssagkyndige  

180 142 
 

Disciplinærnævnet for 
Ejendomsmæglere 

270 152 
 

Forbrugerklagenævnet 330 256 
 

Energiklagenævnet 400 489 
 

Klagenævnet for Udbud 150 133 
 

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 afgørel-
se i klager om oppegående tvangsfiksering senest 14 dage efter klagens modtagelse. 
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Bilag 2 om sagsbeholdningens alder til mål- og resultatplan 2019 for 
Nævnenes Hus 
 

Sagsbeholdningens alder viser den gennemsnitlige alder for alle åbne 
sager i et givent nævn. Sagsbeholdningens alder beregnes som et gen-
nemsnit af alle åbne sager fra den dato, den enkelte sag er oprettet til må-
letidspunktet. 

 
Mål for gennemsnitlig sagsbeholdningsalder 2019 

Nævn 
Mål for gns. sagsbehold-
ningsalder i 2019 (dage) 

Sagsbeholdningens alder 
ultimo 2018 (dage) 

 
Bemærkninger 

Byfornyelsesnævnet 120 284  

Center for Klageløsning 75 51  

Planklagenævnet 

183 80 

Der måles på sager 
modtaget fra 2. halvår 

2018. 
Miljø - og Fødevarekla-
genævnet 

Revisornævnet 255 205  

Teleklagenævnet 90 -  

Ankenævnet for Patenter 
og Varemærker 

240 127 
 

Ankenævnet for Praktik-
pladsvirksomhed 

190 175 
 

Ankenævnet for Søfarts-
forhold 

250 249 
 

Konkurrenceankenævnet 200 115  

Erhvervsankenævnet 270 244  

Helbredsnævnet 70 66  

Tvistighedsnævnet 150 90  

Disciplinær- og Klage-
nævnet for beskikkede 
Bygningssagkyndige  

250 284 

 

Disciplinærnævnet for 
Ejendomsmæglere 

200 220 
 

Forbrugerklagenævnet 260 227  

Energiklagenævnet 360 393  

Klagenævnet for Udbud 150 122  

Anm.: Det Psykiatriske Patientklagenævn indgår ikke, da de har en meget kort sagsbehandlingstid, som skal 
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. 
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