Sagsbehandlingsfrister

Dækker Stabenes, Socialforvaltningens,
Teknik– og Miljøforvaltningens samt Børn
– Unge og Fritidsforvaltningens områder.

Sagsbehandlingsfrister for Stabenes og Socialforvaltningens
områder Revideret 4. september 2007
Pas – kørekort m.v.
Lov

Område

Bek. 1004 af 6.
Udstedelse af kørekort
oktober 2007 om
kørekort
Bek. 1003 af 6.
Udstedelse af pas
oktober 2006
om pas

Svarfrist

Bemærkninger

0 arbejdsdage

Produktionstid
ca. 14 dage

0 arbejdsdage

Produktionstid
ca. 14 dage. Ved
lægeattestpåtegning ca. 2
måneder

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Lov

Område
Løntilskud (skånejob)

Svarfrist
3 måneder

§ 64, stk. 6
§ 69

Arbejdsdageredskaber m.m. i 1 måned
forbindelse med fleksjob

§ 74

Arbejdsdageredskaber m.m. i 1 måned
forbindelse med fleksjob

§ 74 a

Mentor i forbindelse med
fleksjob

§ 76/77

Hjælpemidler
10 arbejdsdage
(undervisningsmaterialer, arbejdsdageredskaber m.m.)

§ 78

Mentor

10 arbejdsdage

§ 82

Transport i forbindelse med
revalidering/forrevalidering

10 arbejdsdage

§ 83

Godtgørelse i forbindelse med 10 arbejdsdage
aktivering

§ 100

Arbejdsdageredskaber m.m.
ved fastholdelse på arbejdsdagemarkedet

§ 101

Mentor i forbindelse med an- 10 arbejdsdage
sættelse uden løntilskud

10 arbejdsdage

1 måned

Bemærkninger

Lov om aktiv socialpolitik
Lov

Område

Svarfrist

§25/§34

Ansøgning om kontanthjælp

§ 46

Stillingtagen til om personen 3 måneder
er revalidend

§ 63

Særlig støtte under revalide- 10 arbejdsdage
ring jfr. LAB. kap. 14

§ 65

Afgørelse om etablering af
selvstændig virksomhed

§74-74h

Ledighedsydelse og særlig
2 uger
ydelse i forbindelse med flexjob

§81

Ansøgning om enkeltudgift

2 uger

§82

Ansøgning om sygebehandling

2 uger

§83 stk. 1

Hjælp til udgifter ved udøvel- 2 uger
se af samvær med egne børn
under 18 år.

§83 stk. 2

Rejseudgifter m.h.p. kontakt 2 uger
med børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedsindehaver.

§84

Udgifter til forsørgelse af for- 2 uger
ældreløse børn

§85 stk. 1

Hjælp til udgifter til flytning

§ 85 stk. 2

Hjælp til flytning til udlandet 2 uger

§85a

Ansøgning om efterlevelseshjælp

Bemærkninger

2 uger

3 måneder

2 uger

2 uger

Ved ansøgning
om større tandbehandling skal
sagen vurderes af tandlægefagligt
personale

Serviceloven – økonomisk friplads i dagtilbud, klub og SFO
Lov
Område
Svarfrist
§15

Økonomisk friplads i dagtilbud, klub og SFO

Lov om integration af udlændinge i Danmark
Lov
Område

Bemærkninger

14 arbejdsdage

Svarfrist

Bemærkninger

§12, stk. 5 og 6 Ansøgning om og betaling
1 uge
for midlertidigt opholdssted
§ 21

Henvisning til sprogskole

10 arbejdsdage

§ 25

Ansøgning om introduktionsydelse

2 uger

§ 33

Hjælp ved forsørgelsessvigt 2 uger

§ 35

Ansøgning om enkeltudgifter

§ 36

Ansøgning om sygebehand- 2 uger
ling

§37 stk. 1

Hjælp til udgifter ved ud2 uger
øvelse af ret til samvær med
egne børn under 18 år

§37 stk. 2

Rejseudgifter til kontakt
2 uger
med børn, der er ført til udlandet uden samtykke

§38

Hjælp til udgifter til forsør- 2 uger
gelse af forældreløse børn

§39

Hjælp til udgifter til flytning 2 uger

2 uger

Lov om boligstøtte
Lov
§40

§43-52

§54-71

Område

Svarfrist

Ansøgning om individuel bo- Afslag meddeles
ligsikring/boligydelse
senest efter
10 arbejdsdage

Bemærkninger

Efter at alle nødvendige oplysninger er modtaget
og godkendt, vil
ydelsen indgå i
den månedlige
udbetaling
Efterregulering af boligstøtte Der foretages årlig Regulering af boomberegning, der ligydelsen sker på
gennemføres fra 4 grundlag af den
kvartal og afslut- foretagne ombetes senest i 1.
regning
kvartal
Ansøgning om lån til indskud 14 arbejdsdage
Behandlingstiden
forudsætter at alle
nødvendige oplysninger er til rådighed

Dagpengelov
Lov
§§ 6 og 38
§§ 41 og 43

§ 56

Område

Svarfrist

Bemærkninger

Ansøgning om dagpenge ved syg- 6 uger
dom
Ansøgning om dagpenge ved syg- 6 uger
dom til selvstændige erhvervsdrivende
Ansøgning om forlængelse af afta- 4 uger
le ved kronisk sygdom

Barselslov
Lov

Område

Svarfrist

§§19 og 30

Ansøgning om dagpenge ved barsel

6 uger

§39

Ansøgning om refusion fra arbejdsdagegiver

6 uger

§56

Ansøgning om aftale ved kronisk
sygdom

3 måneder

Bemærkninger

Lov om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om kommunalt
samarbejde om opkrævning og inddrivelse
Lov

Område

TilbagebetaHenvendelser om aftale om tilbalingsbestemgebetaling
melser i diverse
speciallove

Svarfrist
14 arbejdsdage

Bek. af lov om
Det centrale
personregister
§ 12
Flytninger

1 uge

§§ 42 og 46

1 uge

Forespørgsler og attester

Bemærkninger

Blanket indberettes ved
modtagelse.
Sygesikringsbevis bliver i
løbet af 14 dage fremsendt
fra Region Syddanmark

Lov om social pension – Lov om højeste-, mellemste-, forhøjet alm.- og alm.
førtidspension
Lov

Område

Svarfrist

Bemærkninger

§ 13

Ansøgning om folkepension

Efter bortfald af
indtægt

§ 14

Ansøgning om personligt tillæg

3 uger

Sagsbehandlingstiden kan
forlænges i op
til 2 måneder,
hvis der er
særlige undersøgelsesbehov

§ 14 A

Ansøgning om helbredstillæg

3 uger

Sagsbehandlingstiden kan
forlænges i op
til 2 måneder,
hvis der er
særlige undersøgelsesbehov

§ 17

Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende
grundlag

1 måned

Behandlingstiden forlænges
med 1 måned,
hvis borgeren
kommer med
nye oplysninger

§ 18

Beslutning om overgang til be1 måned
handling efter reglerne om førtidspension

Fristen kan forlænges ved
beslutning i
pensionsnævn
om behov for
yderligere afklaring

§ 14 stk.2

Ansøgning om varmetillæg

Sagsbehandlingstiden kan
forlænges i op
til 2 måneder,
hvis der er
særlige undersøgelsesbehov

3 uger

Lov om højeste-, mellemste-, forhøjet alm.- og alm. førtidspension
§16

Ansøgning om bistands- og plejetillæg

1 måned

§ 17

Ansøgning om personligt tillæg

3 uger

Sagsbehandlingstiden kan
forlænges i op
til 2 måneder,
hvis der er
særlige undersøgelsesbehov

§ 18

Ansøgning om helbredstillæg

3 uger

Sagsbehandlingstiden kan
forlænges i op
til 2 måneder,
hvis der er
særlige undersøgelsesbehov

§ 21

Ansøgning om invaliditetsydelse

3 uger

Sagsbehandlingstiden kan
forlænges i op
til 2 måneder,
hvis der er
særlige undersøgelsesbehov

§ 24

Ansøgning om ret til at søge om
forhøjelse af førtidspension

3 måneder

Lov om delpension
§5

Ansøgning om delpension

3 uger

Sagsbehandlingstiden kan
forlænges i op
til 2 måneder,
hvis der er
særlige undersøgelesbehov

Lov om børnetilskud - bidrag
Lov

Område

Svarfrist

§§ 2 og 3

Afgørelse om udbetaling af ordinært 2 måneder
og ekstraordinært børnetilskud
Afgørelse om udbetaling af særligt
børnetilskud

2 uger

§4
§ 10B, stk. 1
og 2

Afgørelse om udbetaling af adoptionstilskud

2 uger

§ 10C

Afgørelse om udbetaling af særligt 2 uger
børnetilskud til uddannelsessøgende
forældre

§§ 11 og 12

Afgørelse om udbetaling af bidrag
efter ansøgning

1 måned

Bemærkninger

Fra
modtagelse af
bidragsafgørelse fra
Statsforvaltningen

§ 15, stk. 1 og Afgørelse om udbetaling af bidrag i 2 uger
forbindelse med fødsel og særligt
2
bidrag fx. ved dåbs – og konfirmationsbidrag

Lov om børnefamilieydelse
Lov

Område

Svarfrist

§2

Afgørelse om ret til børnefamilieydelse efter ansøgning

§ 4, stk. 1

Afgørelse om udbetaling af børnefa- 10 arbejdsdage
milieydelse til barnemoder efter ansøgning

§ 4, stk. 2-7

Afgørelse om udbetaling af børnefa- 10 arbejdsdage
milieydelse efter ansøgning

Bemærkninger

10 arbejdsdage

Lov om lån til betaling af ejendomsskatter
Lov
§ ??,stk. 4

Område
Ansøgning om lån til ”indefrosne
ejendomsskatter”

Svarfrist
2 uger

Bemærkninger

Sagsbehandlingsfrister for Socialforvaltningens områder
Revideret 30. august 2007

Lov

Område

Svarfrist

Bemærkninger

Serviceloven
§ 107 og
108

Botilbud

Max. 4 uger

§ 86

Vedligeholdende træning

14 dage

§ 86

Genoptræning

Svar på henvendelse indenfor 8 dage
Genoptræning
iværksættes indenfor 14 dage fra henvendelsestidspunkt

§ 81 stk. 3 Aktivitetstilbud ældreområdet 4 uger

§ 95

Kontant tilskud til personlig
hjælper i over 20 timer

Max. 4 uger

§ 96

Personlig hjælper

Max. 4 uger

§ 97

Ledsageordning

Max. 4 uger

§ 99

Støtte- og kontaktpersonord- Max. 4 uger
ning

§ 101

Døgnbehandling misbrug

4 uger

§ 103 og
104

Beskæftigelse og
aktivitetstilbud

Max. 4 uger

Ved akut behov gives
hjælpen indenfor 2
hverdage

Lov

Område

§ 112 og Hjælpemidler (både
§ 113
kropsbårne og genbrugshjælpemidler)

Svarfrist

3 måneder med undtagelse af akutsager (se
bemærkninger 1) der
påbegyndes inden for
24 timer på hverdage.

Bemærkninger

Akutte sager defineres
som følgende:
*Ved akut behov for decubitus materiale
*Ansøgninger om nødkald
og problemer /fejlmelding
på nødkald.
*Hvis hjælpemidler er en
forudsætning for, at plejepersonalet eller andre på
forsvarlig vis kan udføre
plejen af borgere i eget
hjem, herunder reparation
af hjælpemidler
* at borgeren ved at få
bevilget hjælpemiddel kan
klare sig uden hjælp
*Reparation af hjælpemidler der er en forudsætning for at brugeren kan
komme rundt i boligen
f.eks. manuel og elektrisk
kørestole.
*Hvis terminale borgere
udskrives akut fra sygehuse og der er behov for
hjælpemidler
I dagligdagen foretages
der fortløbende vurdering
og prioritering af sagerne.
I sagsbehandlingen tages
der forbehold for den ekstra tid, der går med at afvente erklæringer m.v. fra
andre myndigheder

§ 114

Støtte til køb af bil

4 måneder

Der tages forbehold for
den ekstra tid, der går
med at afvente erklæringer m.v. fra andre myndigheder

Lov

Område

Svarfrist

§ 116

Boligændringer

4 måneder

§ 85

Socialpædagogisk støtte i
eget hjem

Max. 4 uger

§ 100

Ansøgning om handicapkom- Max. 4 uger
penserende ydelser

§ 107

Midlertidige kommunale botil- Max. 4 uger
bud, bofællesskab m.v.

§ 117

Individuel kørsel

Max. 14 dage

§ 98

Kontaktperson døvblinde

Max. 4 uger

§ 83, stk. Hjemmehjælp til personlig
1
pleje
Bevilling
Akut hjælp
Akut hjælp (nødkald)
§ 83 stk. Hjemmehjælp til praktisk
2
bistand
Bevilling
Opstart af hjælp

Bemærkninger

Tilsvarende § 112
Foretages der til stadighed en vurdering og
prioritering af sagerne,
hvor f.eks. greb, fjernelse af dørtrin, slisker,
ramper m.v., der er en
forudsætning for,
at brugeren selv kan
varetage i primære
daglige opgaver.
I større boligændringer/byggesager tages
der forbehold for den
ekstara tid, der går
med at indhente nødvendig viden faggrupper med specialviden,
teknisk bistand, erklæringer fra andre myndigheder mv.
Ved akut behov gives
hjælpen indenfor 2
hverdage

8 dage arbejdsdage
Samme dag
½ time
Der tages forbehold for
den ekstra tid, der går
8 dage arbejdsdage med at afvente erklæ8 dage arbejdsdage ringer, udredning m.v.
efter bevilling
fra andre myndigheder

Lov

Område

§ 83, stk. Madservice
2
Bevilling/afslag
Opstart normalt

§ 84

Svarfrist

Akutordning

5 arbejdsdage
5 arbejdsdage efter
bevilling
Samme dag

Afløsning eller aflastning til
ægtefælle
Afgørelse

8 dage arbejdsdage

§ 118

Ansættelse af personer til
pasning af nærtstående med
handicap eller alvorlig sygdom
8 dage arbejdsdage
Bevilling/afslag

§ 119

Pasning af døende
Afgørelse
Handleplan

§ 95

Tilskud til personlig og praktisk hjælp
Afgørelse
14 dage

Lov om almene boliger
§ 192 og 192a Visitation til plejebolig/
plejehjem
Bevilling/afslag

§ 192 og 192a

Visitation til ældrebolig
Bevilling/afslag

Bemærkninger

24 timer
48 timer

1 måned

1 måned

I de situationer, hvor
ansøger selv ønsker at
ansætte hjælperen tages der forbehold for
godkendelse af hjælpen.

Plejebolig/
plejehjem tilbydes
indenfor 2 måneder efter ansøgning.
Ønskes kun en bestemt plejebolig/
plejehjem kan der
gå betydelig længere tid.
Bolig kan anvises
inden for 6 måneder.
Ønskes kun en bolig i et bestemt
område kan der gå
betydelig længere
tid.

Lov

Område

Svarfrist

Bemærkninger

Retssikkerhedsloven
§ 34

Klageråd

1-3 måneder

1-3 måneder, afhængig
af modtagelsestidspunkt og omfang

Lov om hjemmesygepleje (Sundhedsloven)
§ 214 stk. Hjemmesygepleje
1
Kontakt til ansøger
Plejeplan/handleplan
Akut
Akut hjælp (nødkald)

24 timer
48 timer
samme dag
½ time

Lov om omsorgstandpleje (Sundhedsloven)
§ 131

Tandpleje for ældre
Afgørelse om omsorgstandpleje 4 uger

Sundhedsloven
§ 140

Genoptræning

8 arbejdsdage

§ 141

Alkoholbehandling

14 dage

§ 142

Stofmisbrugsbehandling

14 dage

Der tages forbehold for,
at genoptræningsplanen er modtaget fra sygehus.
Ved akut behov sættes
genoptræning i værk
senest indenfor 2 hverdage

Sagsbehandlingsfrister for Teknik– og Miljøforvaltningens
områder
Revideret 21. april 2008
Generelt:
Der sendes kvitteringsbrev til ansøger inden 14 dage, såfremt sagen ikke er afgjort indenfor dette tidsrum. I kvitteringsbrevet oplyses, hvor lang sagsbehandlingstid der forventes.
Det er ofte nødvendigt at indhente supplerende oplysninger når en ansøgning er modtaget, således at sagen bliver fuldt oplyst. Den angivne svarfrist i nedenstående skema
dækker sagsbehandlingstiden, efter der foreligger komplet ansøgningsmateriale.
Den samlede tid, der medgår fra det første materiale tilgår kommunen, til der foreligger
en afgørelse, vil derfor ofte/som regel være længere end den angivne svarfrist.

Lov

Område

Svarfrist

Beredskabsloven
Lovens § 15

Vandforsyning til
brandslukning

1 uge

Lovens §§ 34 og 35

Brandteknisk byggesagsbehandling

8 uger

Bek. om:
 Træbearbejdning og
træoplag §2
 Plast §4
 Korn- og foderstofvirksomhed §3
 Brandværnsforanstaltninger ved fremstilling
og oplagring af mel §2
 Visse brandfarlige virksomheder og oplag §2
 Brandfarlige væsker
 F-gas (flaskegas) §16
 Sprøjtemaling og lakering med brandfarlige
væsker §2

Brandteknisk byggesagsbehandling

8 uger

Bek. om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas,
haveaffald og bål m.v. §2

Brandteknisk sagsbehandling om afbrænding.

1 uge

Bek. om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder der ikke er omfattet af camping-reglementet
§§ 5, 7 og 8

1 måned
Brandteknisk sagsbehandling om tilladelse til opstilling,
indretning og benyttelse

Bemærkninger

Lov

Område

Svarfrist

Beredskabsloven
Bek. angående udtørring af Brandteknisk sagsbygninger og udryddelse af behandling
husbukke m.v. ved indblæsning af varm luft fra
transportable anlæg §1

1 uge

Bek. om Opbevaring af
transportable beholdere
med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk
opløst luftarter §5

Brandteknisk sags- 1 uge
behandling om tilladelse til etable-ring
af gasoplag i det fri
eller lagerrum

Bek. om brug af ild og lys
m.v. §16

Brandteknisk sags- 1 uge
behandling om tilladelse til anvendelse
af flytbare og midlertidige ildsteder i
det fri tæt på bygninger med let antændelige tag, stakke og andre oplag
af let antændelige
stoffer

Bek. om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.
§§10, 20, 21, 30 og 31

Brandteknisk sags- 2 uger
behandling om tilladelse til overdragelse, erhvervelse, an(Grossister/festfyrværkere) vendelse af fyrværkeri, samt tilbagekaldelse af de
nævnte tilladelser.
Bek. om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v.
af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.
§§4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15
og 20
(Detail/festfyrværkere)

Brandteknisk sags- 2 uger
behandling om tilladelse til anvendelse,
frem-stilling, opbevaring, salgssteder,
opbevaring/pakning
udenfor detailleddet
samt tilbagekaldelse af de nævnte
tilladelser.

Bemærkninger

Lov

Område

Svarfrist

Bemærkninger

Lov om beskyttelsesrum
Lovens § 2

Sagsbehandling om
1 uge
nye bygninger med
offentlige beskyttelsesrum

Lovens § 4

Sagsbehandling om
sikringsrum

1 uge

Lovens § 7

Murgennembrydninger

1 uge

Lov

Område

Svarfrist

Bemærkninger

Miljøbeskyttelsesloven
Bekendtgørelse om
godkendelse af
listevirksomhed

Miljøgodkendelser
virksomheder

3 – 12 måneder

Spildevandsbekendtgørelsen

Tilladelse til nedsivning, minirenseanlæg
o.lign.

6 – 8 uger

Spildevandsbekendtgørelsen

Spildevand—
tilslutningstilladelser

6—8 Uger

Spildevandsbekendtgørelsen

Spildevand - udled6 - 8 uger
ningstilladelser, renseanlæg og overløbsbygværker

Spildevandsbekendtgørelsen

Spildevand – Tilslutningstilladelser industri

Miljøbeskyttelseslovens
kap. 4 § 28 eller § 30

1 - 6 måneder

Der er stor variation i ansøgningernes omfang og
kompleksitet. Der
aftales individuelle godkendelsesforløb med virksomhederne.

Der er stor variation i ansøgningernes omfang og
kompleksitet. Der
aftales individuelle godkendelsesforløb med virksomhederne.

Lov

Område

Svarfrist

Bemærkninger

Lov om Miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug
§ 10

Tilladelse til etablering,
4 - 8 måneder
udvidelse eller ændring af
husdyrbrug mindre end 75
dyreenheder

§ 11

Miljøgodkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug mellem 75 og 250 dyreenheder

§ 12

Tilladelse til etablering,
6 - 12 måneder
udvidelse eller ændring af
husdyrbrug større end 250
dyreenheder

§ 16

Miljøgodkendelse af area- 4 - 12 måneder
ler til afsætning af husdyrgødning
Lov

Der er stor variation
i ansøgningernes
omfang og kompleksitet. Der aftales individuelle godkendelsesforløb med
landmanden.

4 - 10 måneder

Område

Svarfrist

Bemærkninger

Naturbeskyttelsesloven
Lov nr. 9 af
03.01.1992 §
3

Dispensation fra beskyttede naturtyper

6 uger

Retningslinierne fra
staten siger max 6
ugers sagsbehandlingstid efter at alle
oplysninger er tilvejebragt
Der skal ifølge loven
træffes afgørelse inden 4 uger.

Bek. nr. 572 af Afgrænsning af beskyttet 2 uger
25.06.1992.
natur
Lbk. nr. 749
§§ 16, 17, 18
og 19

Lov

Dispensation fra byggeog beskyttelseslinier

Område

3 - 4 måneder

Svarfrist

Bemærkninger

Museumsloven
LBK nr
Dispensation til ind- 6 uger
1505 af
greb i beskyttede
14/12/200 sten og jorddiger
6 § 29j stk.
1

Kulturarvstyrelsen anbefaler en
maksimal sagsbehandlingstid på 6
uger

Lov

Område

Svarfrist

Bemærkninger

Råstofloven
§7

Gravetilladelse

Lov

6 - 12 måneder

Område

Svarfrist

Der aftales individuelle forløb med ansøgerne.

Bemærkninger

Kystbeskyttelsesloven
LOV nr.311 af Behandling af sag om
19. april 2006. etablering af kystbeskyttelses-foranstaltninger

Lov

Område

Svarfrist

Karakteren af sagen i
henhold til kystbeskyttelsesloven gør,
at det ikke giver nogen mening at tale
om sagsbehandlingstider.
Erfaringsvis tager behandlingen af en sag
ikke under 1 år.

Bemærkninger

Vandløbsloven
LBK nr.789 af 21.
juni 2007 § 17

Behandling
1 - 6 måneder
af sag om
regulering af
vandløb.

Sagsbehandlingen indbefatter en
offentliggørelse ved annoncering
og en 4 ugers høring.
En godkendelse af et projekt, der
forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i
naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan først
meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.
En godkendelse skal ligeledes indeholde endelig afgørelse om
eventuelle økonomiske spørgsmål, om arealerhvervelser og rådighedsindskrænkelser samt erstatning for disse.
Afgørelsen er omfattet af en klagefrist på 4 uger.
Specielt fordeling af udgifterne til
projektet kan erfaringsmæssigt
trække ud, idet spørgsmål jf. §
24 kan indbringes for taksationsmyndighederne.

LBK nr.789 af 21.
juni 2007 § 47

Behandling
1 - 3 måneder.
af sag om
anlæggelse
eller ændring
af broer,
overkørsler
mv.

En eventuel tilladelse må ikke
udnyttes før klagefristen på 4
uger er udløbet og sagen ikke er
påklaget.

Lov

Område

Svarfrist

Bemærkninger

Vandforsyningsloven
Bek. nr. 1609 af Foreløbige/endelig indvin11.12.2006 om dingstilladelser
vandindvinding
og vandforsyning

Lov

Område

3 – 8 måneder

Svarfrist

Der aftales individuelle godkendelsesforløb med
ansøgeren

Bemærkninger

Jordforureningsloven
Tilladelse til ændret anven- 3 - 12 måneder
delse af kortlagt areal

§8

Lov

Område

Svarfrist

Der aftales individuelle forløb med
ansøger.

Bemærkninger

Planloven
Lbk. nr. 813 §
35

Zonetilladelse til søer

Ca. 6 uger

+ klagefrist på 4
uger

Lbk. nr. 813 §
35

Zonetilladelse til naturprojekter

6 - 12 uger

+ klagefrist på 4
uger

Lbk. nr. 813 §
35

Zonetilladelse til byggeri

6 – 12 uger

+ klagefrist på 4
uger

Lbk. nr. 813 §
35

Udstykningssager

6 – 12 uger

Erklæringer vedr. ejendomsavancebeskatning

4 uger

Lov

Område

Svarfrist

Bemærkninger

Byggeloven

Lov

Forespørgsel til BBR

Samme dag

Ejendomsforespørgsel

2 arbejdsdage

Forespørgsel om byggeri

1 uge

Anmeldelsessager
2 uger
- efter Bygningsreglement
for småhuse 1998 (BR-S98)
+ vindmøller og landbrug

Anmeldelsessager
efter BR-S98 omfatter garager på højst
50 m2, udhuse og lignende mindre bygninger.

Byggesager efter BR-S98

4 uger

Byggesager efter BRS98 omfatter enfamiliehuse, dobbelthuse
og rækkehuse samt
sommerhuse.

Byggesager efter Bygnings- 8 uger
reglement 2008 for erhvervs- og etagebyggeri
(BR08) og dispensationssager efter BR-S98

Byggesager efter
BR08 omfatter etageboligbyggeri, erhvervsbyggeri, institutionsbyggeri samt
avls- og driftsbygninger.

Område

Svarfrist

Bemærkninger

Ejendomsskat

Lov

Ejendomsattester

2 arbejdsdage

Sager vedr. ejendomsskat

1 måned

Skødepåtegning

2 arbejdsdage – 2
uger

Område

Svarfrist

Vejloven
Opgravningstilladelser

1 uge

Tilladelse til overkørsel/
udkørsel

1 måned

Tilladelse til skiltning

1 måned

Bemærkninger

Sagsbehandlingsfrister for Børn– Unge og Fritidsforvaltningens
områder
Revideret 27. maj 2008

Børn og Familieområdet
Lov

Område

Svarfrist

Bemærkninger

Forskellige love
Ankesager (klager)

Svar gives
indenfor 4
uger

§ 15b

Ledsageordning for handicappede unge ml. 16-18 år

2 uger

§ 49

Godkendelse som plejefamilie

3 uger

Merudgiftsydelser
(børnehandicapområdet)

6 uger

§ 41
§ 42

Tabt arbejdsfortjeneste

6 uger

Ergo-/fysioterapeutisk bistand

5 uger

Ansøgning om timer fra
den centrale pulje

4 uger

Afgørelser i visitationsudvalget

4 uger

Gælder for alle
områder

Serviceloven

Lov om forebyggende sundhedsordninger

§ 11

Folkeskoleloven/
Serviceloven

Der afholdes et
lovpligtigt kursusforløb samtidig med at der
udarbejdes en
undersøgelse af
familien. Derefter kan sagsbehandlingen foretages.
Kursusforløbet
afholdes 2 gange
årligt.

Dagtilbud
Lov

Område

Svarfrist

Bemærkninger

Serviceloven
4 uger

§ 29

Privat pasningsordning og privat dagpasning
Godkendelse af selvejende daginstitutioner

12 uger

§ 28

§ 25a

Godkendelse af priva- 12 uger
te institutioner
Økonomisk friplads i
dagtilbud, klub og
SFO

2 uger

§ 29

Optagelse i dagtilbud
Pladsanvisning/
visitation/optagelse

2 uger

§ 26, stk. 2

§ 37

Tilskud til forældre
2 uger
der vælger privat pasning

§ 26, stk. 2

§ 26, stk. 2

Plads i dagtilbud – bekræftelse på at ansøgning til ventelisten
er modtaget

Svar indenfor
10 arbejdsdage, hvori
indgår bekræftelse på, til
hvilket dagtilbud barnet er
skrevet på
venteliste

Plads i dagtilbud –
klager

10 arbejdsdage

Plads i dagtilbud –
overflytning

10 arbejdsdage

Plads i dagtilbud –
aktindsigt

10 dage

Forvaltningsloven
§9

Ellers brev om oplysning om forventet
tidshorisont

Skoleområdet
Lov

Område

Svarfrist

Bemærkninger

Folkeskoleloven
§ 36

Indskrivning i anden
skole end distriktsskolen

§ 36

Overflytning til anden 2 uger
skole end distriktsskolen

Fremgår af det materiale, der udsendes i
forbindelse med indskrivning til børnehaveklasse

§ 26

Ansøgning om elevbe- 2 uger
fordring i indeværende skoleår

§ 26

Ansøgning om elevbe- 3 måneder
fordring for det kommende skoleår

§ 34

Ansøgning om udsættelse af undervisningspligten

2 uger

Ikke-lovbundne sagsbehandlingsfrister
Generelt:
Sagsbehandlingsfristerne er ikke lovbundne. Det betyder, at der ikke i loven er et krav
om at kommunen fastsætter en given tidsfrist for sagsbehandlingen.
Der sendes kvitteringsbrev til ansøger inden 14 dage, såfremt sagen ikke er afgjort indenfor dette tidsrum.
Det er ofte nødvendigt at indhente supplerende oplysninger når en ansøgning er modtaget, således at sagen bliver fuldt oplyst. Den angivne svarfrist i nedenstående skema
dækker sagsbehandlingstiden, efter der foreligger komplet ansøgningsmateriale.
Den samlede tid, der medgår fra det første materiale tilgår kommunen, til der foreligger
en afgørelse, vil derfor ofte/som regel være længere end den angivne svarfrist.

Lov

Område

Svarfrist

Bemærkninger

Forskellige love

Dagtilbudsloven § 4, stk. 2
Serviceloven §
32

Visitation til
8 arbejdsdage
 støttepædagog
 specialbørnehave
 specialundervisning

Efter et visitationsmøde, der er møde 1
gang om måneden.

Folkeskoleloven § 20,2

Folkeoplysningsloven
2 måneder efter ansøgnings- Ansøgningsfristen er
1. december.
frist

§7

Aftenskoleundervisningstilskud

§ 15

Aktivitetstilskud

3 måneder efter ansøgnings- Ansøgningsfristen er
frist
1. november.

§ 21

Anvisning af lokaler

3 måneder efter ansøgnings- Ansøgningsfristen er
frist
1. maj.

§ 25

Lokaletilskud

3 måneder efter ansøgnings- Ansøgningsfristen er
frist
1. november.

Tilskud til kulturelle arrangementer

Indmeldelse til Musikskolen

1 måned efter
ansøgningsfrist

3½ måned efter ansøgnings- Ansøgningsfristen er
15. marts.
frist
1 uge

Indmeldelse til Ungdomsskolen

Der er endnu ikke
fastsat ansøgningsfrist.

