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Besvarelse af spørgsmål 108 alm. del stillet af udvalget den 1. novem-
ber 2017 efter ønske fra Andreas Steenberg (RV). 
 
Spørgsmål:  
Vil ministeren oplyse de aktuelle sagsbehandlingstider i Miljø- og Føde-
vareklagenævnet opdelt på afdelinger, samt hvad ministeren agter at gøre 
for at imødekomme regeringens egen målsætning om en gennemsnitlig 
sagsbehandlingstid på under 6 måneder? 

 
Svar: 
Miljø- og Fødevareklagenævnet blev etableret 1. februar 2017 efter lov 
om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljø- og Fødevareklagenævnet 
overtog sagsområder fra det nu nedlagte Natur- og Miljøklagenævn og 
det nedlagte Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Sekretari-
atsbetjeningen af Miljø- og Fødevareklagenævnet varetages af Nævnenes 
Hus, der blev etableret som en styrelse under Erhvervsministeriet fra den 
1. januar 2017. 
 
Med oprettelsen af Miljø- og Fødevareklagenævnet blev nævnet i over-
ensstemmelse med lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet inddelt i ni 
nævnsafdelinger, herunder otte afdelinger med 16 faste sagkyndige med-
lemmer samt én afdeling med læge medlemmer.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet overtog ved etableringen en betydelig 
mængde sager fra hhv. Natur- og Miljøklagenævnet samt Klagecenter for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som allerede ved overdragelsen havde 
en væsentlig liggetid. Nævnenes Hus har oplyst, at de sager, som er over-
taget fra det nu nedlagte Natur- og Miljøklagenævn samt det nedlagte 
Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ikke er registreret med 
tilknytning til de nye afdelinger i Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Da Miljø- og Fødevareklagenævnet fortsat er i gang med at afvikle de 
sager, som nævnet har overtaget fra hhv. klagecentret og Natur- og Mil-
jøklagenævnet, giver en opdeling af sagsbehandlingstiden fordelt på Mil-
jø- og Fødevareklagenævnets afdelinger ikke et retvisende billede af 
sagsbehandlingstiden. Det skyldes, at en sagsbehandlingstid opdelt på 
afdelingerne alene medtager de relativt få sager, som er modtaget og af-
gjort i perioden fra februar til november 2017. Nævnenes Hus oplyser, at 
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den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sagsområderne under Miljø- 
og Fødevareklagenævnet fra jan.-sep. 2017 er 11,2 måneder. 
 
Det bemærkes, at kystbeskyttelsessager ikke indgår i opgørelsen af sags-
behandlingstiden. Det skyldes, at kystbeskyttelsessagerne blev oprettet 
som nye sager, da Natur- og Miljøklagenævnet overtog dem fra Miljø- og 
Fødevareministeriet i juli 2016. Da Nævnenes Hus overtog ansvaret for 
sagerne i det nedlagte Natur- og Miljøklagenævn havde kystbeskyttelses-
sagerne en gennemsnitlig liggetid på ca. 650 dage. Alle disse gamle kyst-
beskyttelsessager er færdigbehandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet i 
første halvår 2017. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet blev etableret med henblik på at effekti-
visere sagsbehandlingen. Jeg lægger derfor også stor vægt på, at det rent 
faktisk sker. Nævnenes Hus har iværksat en indsats for at effektivisere 
sagsbehandlingen gennem blandt andet digitalisering og optimering af 
arbejdsgange. Jeg forventer, at disse tiltag samlet set vil bidrage til, at 
Nævnenes Hus kan realisere målsætningen om en gennemsnitlig sagsbe-
handlingstid på 6 måneder på tværs af Planklagenævnet og Miljø- og Fø-
devareklagenævnet. Målsætningen er, at der kan træffes afgørelse i alle 
sager modtaget fra 2. halvår 2018 og frem inden for gennemsnitlig 6 må-
neder på tværs af de to nævn. 
 

 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Brian Mikkelsen 


