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18. december 2020  

 

Trine Engelund Valentin 
79 79 64 21 
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Emne: Gebyr for byggesagsbehandling 2021 
— 

Gebyr og gebyrbestemmelser er fastsat i overensstemmelse med § 28 i byggeloven, § 2 i bekendtgørelse 

om gebyrer på byggeområdet og § 39 i det gældende bygningsreglement - BR18. 

Gebyr: 

Gebyr for behandling af byggesager beregnes efter medgået tid på den enkelte sag.  

 

Timetaksten pr. 1. januar 2021 er 785 kr. pr. time 

Omfattet af gebyr: 

Der opkræves gebyr for alle afgørelser efter bygningsreglementet, herunder: 

 

 Byggetilladelser 

 Afslag på byggetilladelser 

 Nedrivningstilladelser 

 Dispensationer og helhedsvurderinger 

 Ibrugtagningstilladelser 

 Bibeholdelsesdispensationer i sager om lovliggørelse af bestående byggeri 

 Påbud og forbud, f.eks. ved påbud om lovliggørelse ag bestående byggeri. 

 

Listen er ikke udtømmende. 

 

I tilfælde, hvor ansøger i løbet af processen trækker sin byggeansøgning tilbage, vil kommunen opkræve 

gebyr for den tid, der er brugt på byggesagsbehandling frem til, at ansøgningen trækkes tilbage. 

 

Der kræves gebyr for tidsforbruget fra byggesagsbehandlingens påbegyndelse til sagens afslutning. I 

nogle tilfælde starter sagsbehandlingen, inden der er fremsendt en ansøgning om en byggetilladelse f.eks. 

i forbindelse med en forhåndsdialog. I disse tilfælde vil der også blive opkrævet gebyr for denne 

sagsbehandling.  

Undtaget for gebyr: 

Klager 

Klager over forhold, som ikke er indkommet på baggrund af en høring eller orientering efter byggeloven, 

er ikke pålagt gebyr. Resulterer en klage i, at et byggeri skal lovliggøres, så er lovliggørelsessagen 

omfattet af gebyr. 

 

Sagsbehandling efter anden lovgivning end byggeloven 

Tid, der bruges på at sagsbehandle efter anden lovgivning end byggeloven, medregnes ikke i et gebyr. 

Undtaget er f.eks. administration af landzonebestemmelser eller dispensationer fra lokalplaner.  

 

 

 

https://www.kolding.dk/


 

 

 

— 

Side 2 

Generelle bestemmelser: 

Gebyr for byggetilladelser falder i to rater: 

 

 1. rate forfalder til betaling, når byggetilladelsen meddeles. 

 2. rate forfalder til betaling, når byggeriet lovligt kan tages i brug. 

 

Gebyr for øvrige tilladelser/afgørelser forfalder til betaling, når tilladelsen/afgørelsen meddeles. 

 

Regning for gebyr udstedes til ejendommens ejer. Betaling skal ske senest 30 dage efter opkrævning. 

Ved betaling efter sidste rettidige indbetalingsdato beregnes renter efter renteloven fra forfaldsdag. Der vil 

desuden blive pålagt et rykkergebyr. Gebyr kan inddrives ved udpantning i den pågældende ejendom med 

samme fortrinsret som kommunale ejendomsskatter. 

 

Forfaldent gebyr refunderes ikke – heller ikke i de tilfælde, hvor det tilladte ikke gennemføres. Hvis der er 

fejl i den fremsendte faktura, kan der ske en kreditering. 

 

I særlige tilfælde kan der ske lempelse eller eventuelt helt fritagelse for betaling af gebyr, hvis 

opkrævningen vil medføre åbenlyse urimeligheder. 

 

Regulering og ikrafttræden: 

Gebyrtaksten reguleres pr. 1. januar hvert år med KL’s pristal for den kommunale løn- og prisudvikling. 

 

Gebyr beregnes på grundlag af taksten på ansøgningstidspunktet. 

 

Klage: 

Afgørelse om fastsættelse af gebyr kan påklages til Nævnenes Hus inden 4 uger fra den dag, afgørelsen 

er meddelt den pågældende. 

 

Klager i henhold til byggeloven har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. 


