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Navn på tema: Myndighedsbehandling i Miljø og Teknik 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 1.300 0 0 0
Anlæg
Finansiering -400 0 0 0

I alt 900 0 0 0
 
 
Resume: 
Med henblik på fortsat at holde sagsbehandlingstiden nede under de nationale 
servicemål, skal der træffes beslutning om at opnormere byggesags- og trafikafdelingen 
med i alt 2 årsværk.  
 
Sagsfremstilling: 
Væksten i byggeriet fortsætter imidlertid på vej mod nye rekorder i Svendborg 
Kommune. I årets første fem måneder steg antallet af byggeansøgninger til kommunens 
myndighedsbehandling således med 36 procent sammenlignet med samme periode i 
2019, som var det hidtidige rekordår. Forventninger om Corona krisens negative 
indvirkning på byggeriet har indtil videre ikke holdt stik i Svendborg. Der var kun en 
meget kortvarig afmatning i antallet af byggeansøgninger i ugerne umiddelbart efter 
nedlukningen og efter genåbningen af det danske samfund har antallet af ansøgninger 
taget fart igen. Samtidig er antallet af klager og lovliggørelsessager stigende. Det har 
haft betydning for sagsbehandlingstiden i årets første måneder. Da den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid blev opgjort i marts måned 2020 var den 25 dage. Ved opgørelsen i 
juni måned er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid steget til 34 dage.  

 

Tabel 1. Udviklingen i antallet af byggeansøgninger og sagsbehandlingstider 

År 2016 2017 2018 2019 2020  
(årets første 5 
måneder) 

Antal 
byggeansøgninger 

1394 1709 1655 1904 1043 

Gennemsnitlig 
sagsbehandlingstid 
i dage 

- - 84  43 34 (foreløbigt 
tal) 

 

I lyset af den økonomiske situation affødt af Corona krisen er nye bolig- og 
erhvervsbyggerier blevet prioriteret højere end klager og lovliggørelsessager. Derfor ses 
nu et ikke ubetydeligt efterslæb på sådanne sager, der snart bør indhentes af hensyn til 
kommunens myndighedsforpligtelse.  
 

Med denne opgave og den fortsatte stigning i antallet af byggeansøgninger vil det derfor 
ikke være muligt fortsat at holde sagsbehandlingstiden nede uden yderligere tilførsel af 
ressourcer til henholdsvis byggesags- og trafikafdelingen – sidstnævnte afdeling, idet der 
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her i forbindelse med såvel bolig- som erhvervsbyggeri behandles afledte ansøgninger 
om overkørselstilladelser m.m. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
 
 
Økonomi:  
Med tilførsel af to årsværk til byggesags-/trafikafdelingen i 2021 forventes det, at 
sagsbehandlingstiden fortsat kan holdes under de nationale servicemål på området. 
Udgifterne hertil vil være samlet være 1.3 mio. kr. i 2021. Herudover forventes en 
merindtægt via byggesagsgebyr på ca. 0,4 mio. kr. som kan indgå som medfinansiering. 
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