
Ændringsforslag 

 

ADM-S-02 – Byggesagsgebyr- nedskrivning af 

indtægtsbudget 

 

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 1.500 1.600 1.700 1.800 

I alt kassefinansieret 1.500 1.600 1.700 1.800 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Gebyrindtægten på byggesager forventes at falde i de kommende år som følge af ændrede regler. Der sø-

ges derfor midler til at dække det forventede fald i indtægter fra 2022 og frem. 

 

Der opkræves gebyr for afgørelser i henhold til byggeloven, jf. byggelovens § 28. Det vil sige byggesager, 

hvor der meddeles tilladelse eller afslag. Gebyret opkræves for den tid, der er medgået til sagsbehandling. 

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. Gebyrtaksten fastsættes i 

overensstemmelse med andre kommuners afgiftsniveau og reguleres pr. 1. januar hvert år med KL’s pristal 

for den kommunale løn- og prisudvikling. 

 
Reglerne om behandling af byggesager er ændret i det nye bygningsreglement, BR 18, som trådte i kraft i 

2018. De nye regler har blandt andet medført, at en del af den tekniske byggesagsbehandling er flyttet fra 

den kommunale myndighed til certificerede rådgivere. Samtidig er en del af byggesagsbehandlingen, som 

følge af de ændrede regler, flyttet fra modtagelse af sagen til den afsluttende dokumentation for byggeriets 

lovlighed og den lovpligtige kontrol af dokumentationen. Også for simple byggerier er kravene til dokumenta-

tion for byggeriets lovlighed blevet skærpet efter BR18. Den tid, der bruges på byggesagsbehandlingen er 

således ikke blevet mindre, men, da der er ikke hjemmel til at opkræve gebyr for den lovpligtige kontrol af 

den afsluttende dokumentation, og da den certificerede sagsbehandling er udgået, er der er færre timer, der 

kan faktureres for.  

Indtil 1. januar 2020 kunne ansøgere, som følge af en overgangsordning, selv vælge, om en certificeret 

brandrådgiver eller kommunen skulle behandle deres sager. Da der har været stor mangel på certificerede 

rådgivere, og da prisniveauet har været højt, modtog forvaltningen ekstra mange sager med kommunal 

brandbehandling i 2019. En del af de sager, der er blevet afsluttet og faktureret for i 2020, har tilsvarende 

været sager, som blev modtaget i 2019, og hvor forvaltningen har behandlet branddelen. Gebyrindtægten i 

2019 og 2020 har derfor svaret til den budgetterede indtægt. 
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I år og fremover, hvor fakturering for den certificerede del af sagsbehandlingen er faldet bort, ligesom faktu-

rering af stikprøvekontrollen ikke er muligt, er det forventningen, at gebyrindtægten vil falde, selvom antallet 

af byggesager har været stigende og tidsforbruget er uændret. I 2021 forventes gebyrindtægten således at 

være ca. 1,4 mio. kr. mindre end indtægtsbudgettet på 4,2 mio. kr. I årene fremad forventes mindre indtæg-

ten kun at vokse, idet der ikke er mulighed for eller lovhjemmel til at opkræve gebyr for andre ydelser. 

 

 


