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I Tønder Kommune har 
borgerne siden nytår 
 betalt for den faktisk for-
brugte tid i for bindelse 
med byggesagsbehand-
ling. Kommunens plan-
chef, Bente Nielsen, 
 mener, at betaling efter 
tidsforbrug er fremtiden i 
byggesagsbehandlingen.

/ Af  Irene Brandt

I 2009 indbragte sagsbehandlin-
gen af ca. 700 byggesager rundt 
regnet 2 mio. kroner i Tønder 
Kommune. Borgere og virksomhe-
der betalte dengang i Tønder Kom-
mune - som i resten af landet – en 
fast pris for byggesagsbehandlin-
gen afhængig af, hvilken sagstype, 
der var tale om. Politikerne i Tøn-
der Kommune har siden beslut-
tet, at betalingen for sagsbehand-
lingen skal gøres uafhængig af 
sagstype og til gengæld udregnes 
på baggrund af det faktiske tids-
forbrug i forbindelse med sagsbe-
handlingen i Byg og Bo-afdelingen.

”Det er mit indtryk, at betaling 
for byggesagsbehandling base-
ret på faktisk tidsforbrug er fremti-
den i den kommunale byggesags-
behandling. Der har været megen 
debat om de store forskelle på ge-
byrerne fra kommune til kommu-
ne, ligesom der har været fremme, 
at de kommuner, der har de lave-
ste gebyrer, lader skatteyderne be-
tale for byggesagsbehandlingen,” 
siger planchef i Tønder Kommune 
Bente Nielsen.

Let – og svært
Rent teknisk er det ifølge Bente 
Nielsen ukompliceret at gennem-
føre tidsregistreringen. I Tønder 
Kommune er tidsregistreringen 
lagt ind som variabler, der akti-
veres, når en ny byggesag åbnes 
i ’KMD Byggesag’; men forud er 
gået en række overvejelser.

”Vi har på baggrund af analy-
ser af tidsforbruget i 2009 bereg-
net en timepris på 653 kr. Sid-
ste år omsatte vi for rundt regnet 
2 mio. kr. på byggesagerne. Dette 
beløb afspejler de faktiske omkost-
ninger; men de har ikke været for-
delt på baggrund af sagernes kom-
pleksitet, hvilket har betydet, at 
nogle borgere har betalt for maget 
– mens andre har betalt for lidt,” 
siger Bente Nielsen.

Hun venter med spænding på 
den første budgetopfølgning, der 
vil give et fi ngerpeg om, hvorvidt 
prisen er den rigtige.

”Vi har budgetteret med, at Byg 
og Bo også i år omsætter for 2 
mio. kr. på byggesagsbehandlin-
gen, og vi har afsat personaleres-
sourcer i denne størrelsesorden. 
Tiden vil vise, om det holder,” siger 
Bente Nielsen.

Hvad er rimeligt
At afgrænse, hvilke arbejdsopga-
ver, der indgår i den brugerbetalte 
del af byggesagsbehandlingen har 
også været en del af udfordringen 
i Tønder Kommune.

”Der er dele af sagsbehandler-
nes arbejdsopgaver, som ikke kan 
indgå i den brugerbetalte del. For 
eksempel skal borgerne ikke beta-
le for den tid, vi bruger på at vej-
lede borgerne i forbindelse med 

deres byggesager. Vi har jo som 
alle andre kommuner en generel 
oplysnings- og vejledningsforplig-
telse,” siger Bente Nielsen. Hun 
anslår, at det er ca. 50% af sags-
behandlernes arbejdstid,  der an-
vendes på opgaver, som kan indgå 
i tidsberegningen.

”At arbejde med tidsregistrering 
handler om kulturændringer –  for 
personalet  og absolut også bor-
gerne, som skal vænne sig til, at 
’offentlig tid’ nu koster noget. 

 Fordi det endnu er så nyt for 
os, er der løbende problematikker, 
vi skal forholde os til. Er det for ek-
sempel rimeligt, at lade borgerne 
betale for tidsforbruget på den del 
af sagsbehandlingen, der går til at 
behandle indsigelser fra naboer, 
som har indvendinger mod bygge-
riet?” siger Bente Nielsen.

Belønner de velforberedte
Bente Nielsen er ikke i tvivl om, 
at det især bliver erhvervsbygge-

 Fra kvadratmeterpris 
til timepris

Bente Nielsen er planchef i Tønder Kommune, som har indført timebetaling 

på byggesagsbehandlingen.
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sagerne, der kommer til at vinde 
på den nye ordning i Tønder Kom-
mune.

”I 2009 kostede en byggesags-
behandling for erhvervsbyggeri 
86.000 kr. I dag vil sagsbehand-
lingen af disse sager sjældent bli-
ve dyrere end 50.000 kr. Til gen-
gæld vil det sandsynligvis blive de 
’mindre’ private sager, der bliver 
dyrere. Det er carporten, udhuset 
og tilbygningen, hvor bygherren 
selv står for at indhente byggetil-
ladelsen, der kommer til at beta-
le mere, fordi disse sager ofte er 
meget dårligt belyst, når vi mod-
tager dem. I behandlingen af dis-
se sager skal vi bruge megen tid 
på at indhente de nødvendige op-
lysninger hos bygherren, inden vi 
kan udstede byggetilladelsen. Det 
betyder, at det i dag er de bygge-
sager, der kræver megen sagsbe-
handlingstid, der må holde for, når 
der skal betales for byggesagsbe-
handlingen. Tidligere var det an-
tallet af kvadratmeter, der afgjorde 
prisen; men vores erfaringer viser, 
at det ikke har været retfærdigt, ” 
siger Bente Nielsen.

Til hjælp for borgere, der selv 
indhenter byggetilladelsen hos 

kommunerne, er der udførlige vej-
ledninger på Tønder Kommunes 
hjemmeside.

Motiveret personale
I Tønder Kommune Byg og Bo 
startede øvelsen med tidsregistre-
ringen allerede tilbage i 2009, da 
sagsbehandlerne begyndte at lave 
byggesagsbehandling på tid i for-
bindelse med landbrugssagerne. 
Initiativet blevet taget som følge af 

kritik fra landbruget over de høje 
(faste) gebyrer erhvervet skulle 
betale.

”Helt fra starten har vores sags-
behandlere været meget positi-
ve overfor tidsregistreringen,” siger 
Bente Nielsen og understreger, at 
dette er en ikke uvæsentlig betin-
gelse for at opnå succes med tidsre-
gistrering i byggesagsbehandlingen.

”Når man arbejder med tids-
registrering er der to store udfor-
dringer: Hvordan beregner vi time-
prisen? og Hvordan registrerer vi 
tiden?

Svarene på disse spørgsmål er 
afgørende for, om betalingen for 
byggesagsbehandlingen ender 
med at være dækkende for de fak-
tiske omkostninger,” siger Bente 
Nielsen og fortsætter:

”Heldigvis er personalet i Byg 
og Bo i Tønder Kommune meget 
effektive. Benchmarking-analyser 
viser, at vi ligger i toppen, når vi 
sammenligner antallet af sagsbe-
handlere med antallet af bygge-
sager. Vores sagsbehandlere har 
mange byggesager pr. medarbej-
der – sammenlignet med andre 
kommuner.”

Tilsvarende er det heller ikke 
ligegyldigt for prisfastsættelsen, 
hvilke faggrupper, der er ansat til at 
løse byggesagsbehandlingen.

”Byg og Bo i Tønder Kommune 
har fem sagsbehandlere: en ad-
ministrativ medarbejder, der for-
bereder og opretter sagerne, en 
bygningsingeniør og tre bygnings-
konstruktører. De arbejder i et 
team, hvor de selv fordeler sager-
ne efter interesser og faglige kom-
petencer; men med det udgangs-
punkt, at ingen er specialiserede 
inden for bestemte sagstyper,” si-
ger Bente Nielsen.

Byggesagsgebyr i Tønder Kommune

Fra 1. januar 2010 regnes byggesagsgebyret efter medgået tid.
Det betyder, at gebyrstørrelsen afhænger af den tid, som admini-
strationen bruger på en ansøgning om byggetilladelse eller anmel-
delse af byggearbejder. 

Timeprisen er 653 kr. pr. time.
Der skal betales gebyr for den faktiske tid, uanset om ansøgnin-

gen trækkes tilbage, inden der gives byggetilladelse eller tilladelse 
til byggearbejde/nedrivning.

Der regnes ikke gebyr for almindelig borgerbetjening f.eks. 
spørgsmål til vejledninger og ansøgningsskemaer.

Har man spørgsmål, hvor kommunen skal foretage en egentlig 
sagsbehandling f.eks. undersøgelser for byggelinier og principgod-
kendelser, vil der blive opkrævet gebyr.

Gebyret er altså afhængigt af, hvor fyldestgørende ansøgningen 
er i forhold til tegningsmateriale og oplysninger, og om ansøgnin-
gen kræver dispensation.

Kilde: www.toender.dk

Bestemmelserne om opkræv-
ning af gebyrer for byggesagsbe-
handingen blev ændret 1. april 
2009, således at der nu skal op-
kræves gebyrer opdelt på byg-
ningstyper.

Formålet er at sikre, at kom-
munerne ikke kræver et gebyr 
for behandling af bygningstyper, 
som er højere end kommunens 
faktiske omkostninger til bygge-
sagsbehandling af netop den-
ne type af byggeri. Gebyret for 
f.eks. enfamilieshus skal derfor 

afspejle kommunens udgifter til 
at byggesagsbehandle enfami-
lieshuse.

Der blev ikke ændret på prin-
cipperne for gebyrberegningen 
inden for de enkelte bygnings-
kategorier. Kommunen kan såle-
des vælge at fastsætte gebyret 
som en pris pr. m2, m3 eller som 
en del af byggesummen, blot 
må de samlede gebyrindtæg-
ter for en bygningskategori ikke 
overstige kommunens udgifter 
til at behandle byggesager inden 

for denne bygningskategori. Der 
skal således være balance mel-
lem indtægter og udgifter i hver 
kategori.

Kommunen kan vælge at op-
dele de enkelte kategorier i un-
derkategorier, hvis den vurde-
rer, at dette er hensigtsmæssigt. 
Det kan f.eks. være en opdeling 
i byggetilladelse og anmeldelse 
i de kategorier, hvor dette er re-
levant.

Kilde: www.ebst.dk

Opdeling af byggesagsgebyrer fra 1. april 2009 

På baggrund af tilbagemel-
dinger fra medarbejderne i 
Byggesagsafdelingen i Tøn-
der Kommune har Bente 
Nielsen følgende gode råd til 
sine kollegaer:

1) Lav et forsøgsprojekt.
2)  Forbered det meget grun-

digt.
3)  Vær opmærksom på, at 

det er noget andet at køre 
fuld skala end et forsøgs-
projekt.

4)  Det er en anden måde at 
tænke på, end i den of-
fentlige sektor. 

5)  Vær opmærksom på, at 
det også kræver ændrin-
ger hos borgerne. 




