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ADM-S-01 – Ressourcer til byggesag 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Administrationspolitik 

Vedtaget: ................................  Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 2. juni 2021, sag nr. 17 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:....................................... Jan Krarup Laursen 

Tlf. nr.: ..................................... 51811880 

E-mail: ..................................... laurs@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 600 600 600 0 

I alt kassefinansieret 600 600 600 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Siden 2016 har antallet af modtagne byggesager i Kolding Kommune været stigende, og det må på nuvæ-

rende tidspunkt forventes, at stigningen fortsætter i 2021. Samtidig har nye lovkrav gjort byggesagsbehand-

lingen tungere. Der er derfor behov for yderligere ressourcer for dels fortsat at overholde KL’s servicemål og 

for dels fortsat at give borgere og virksomheder i Kolding den bedst mulige service. 

 

 Antal byggesager: 

2016 2.000 

2017 2.200 

2018 2.300 

2019 2.400 

2020 2.500 

2021 – indtil 1. maj 2021 1.000 

 

Antallet af nye byggesager i Kolding Kommune er siden 2016 steget med 25%. I dette års første 4 måneder   

har By- og Udviklingsforvaltningen modtaget, hvad der svarer til 40% af det samlede antal nye sager i 2020, 

hvorfor stigningen må antages at fortsætte i 2021.  

  

For så vidt angår ansøgninger om byggeri af simple konstruktioner, enfamilieshuse, lager og industribygnin-

ger samt etagebyggeri til både boliger og erhverv har Kommunernes Landsforening sammen med regerin-

gen fastsat servicemål for den kommunale sagsbehandling. By- og Udviklingsforvaltningen har derfor et stort 

fokus på at overholde servicemålene og behandle disse sager så hurtigt som muligt, samtidig med at hensy-

net til borgere og virksomheder også kræver en hurtig og god sagsbehandling af alle de øvrige byggesager.  

 

De ændringer af byggesagsbehandlingen, der er sket med den nuværende bygningsreglement fra 2018, BR 

18, har medført, at sager om enfamilieshuse sommerhuse mv. er blevet tungere at behandle, mens sagsbe-

handlingen af brand og statik i mere komplicerede byggerier er flyttet til certificerede rådgivere. Samtidig er 

en del af det arbejde, der tidligere lå, inden der blevet givet en byggetilladelse, nu flyttet til færdigmeldingen 
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og den afsluttende dokumentation for byggeriets lovlighed. Derudover er der krav om stikprøvekontrol i mini-

mum 10 % af de afsluttede sager. Samlet set er der således ikke sket en lettelse byggesagsbehandlingen 

efter BR 18 – nærmest tvært i mod. 

 

I forbindelse med besparelsesrunder i 2018 og 2019 har byggesagsafdelingen afgivet 2 stillinger, og det er 

blevet sværere at overholde servicemålene, samtidig med at antallet af verserende sager, der ikke er af ha-

stende karakter, stiger. Der er derfor behov for yderligere ressourcer til at behandle nye ansøgninger om 

byggesager for fortsat at overholde KL’s servicemål, til at afslutte byggesager, så byggerier kan tages i brug 

og til at afholde forhåndsdialoger mv. for fortsat at give borgere og virksomheder i Kolding den bedst mulige 

service. 

 


