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204. Byggesagsbehandlingen, status 

Åbent - 02.00.06-G01-1-15 

Overskrift 

Byggesagsbehandlingen, status  

Resumé 

Hermed følger en årlig status for byggesagsbehandlingen med særlig fokus på sagsbehandlingstiderne i 
forlængelse af beslutningen med budget 2018 om nedbringelse af sagsbehandlingstider og styrkelse af 
Frederiksberg Kommunes mange kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger.  

Beslutning 

By- og Miljøudvalget tog status om byggesagsbehandlingen til efterretning. 

Indstilling 

By-, kultur- og miljøområdet indstiller, 
at status om byggesagsbehandlingen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 

By- og Miljøudvalget får forelagt en årlig status for byggesagsbehandlingen, hvor der orienteres om 
sagsmængde, ressourcer, sagsbehandlingstider, gebyrer, evt. ny lovgivning mm. 
 
Sagsbehandlingstider 
En kompetent og effektiv byggesagsbehandling er vigtig, når borgere og virksomheder gerne vil bygge om 
og forbedre deres fysiske rammer, eller når f.eks. drømmen om en ny altan skal realiseres. I forlængelse af 
beslutning fra budget 2018 blev opstillet følgende mål for sagsbehandlingstiderne frem til afgørelse: 
 
År 
Sagsbehandlingstid
1 

Status 
for 2017 

Status 
1.8.2018 

Status 1. 
januar 
2019 

Mål pr. 
1. januar 
2020 

Mål pr 1. 
januar 
2021 

Altansager - 
særskilt sagstype 
med liggetid inden 
sagsbehandling 

18 uger 
før 

sagsbeh
andling  

+ 9 uger 
= i alt 27 

uger 

12 uger 
før 

sagsbeh
andling 

+ 8 uger 
= i alt 20 

uger 

11 uger 
før 

sagsbeh
andling 

+ 7 uger 
= i alt 18 

uger 

9 uger 
før 

sagsbeh
andling 

+ 5,5 
uger = i 
alt 14,5 

uger 

6 uger 
før 

sagsbeh
andling 

+ 4 uger 
= i alt 10 

uger 
Sager med lav 
kompleksitet og 
forespørgsler 2 uger 1 uge 1 uge 1 uge 1 uge 
Andre byggesager 9 uger 8 uger 7 uger 5,5 uger 4 uger 

1 Sagsbehandlingstid for at træffe afgørelse, når ansøgningen er fyldestgørende. 
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De tilførte ressourcer, der med budget 2020 er blevet forlænget til 2021 har været medvirkende til, at målet 
for sagsbehandlingstiden pr. 1. juni 2020 er nået for kategorierne "sager med lav kompleksitet' og 'andre 
byggesager". Det er ydermere lykkedes at afvikle puklen af "altansager" således, at disse nu behandles 
ligesom andre byggesager med 5 uger. Samtidig forventes det, at målet på 4 uger pr. 1. januar 2021 kan 
nås. 

Samtidig har de tilførte ressourcer muliggjort en øget fokus på den oplevede service og formidlingen af det 
særlige, der udgør Frederiksberg Kommunes mange kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. 

Der meddeles næsten ingen afslag og hvis et projekt er ”uden for skiven” indbydes til dialog om, hvad man 
så kan forvente at få lov til. Hvis man ikke kan få enderne til at mødes har ansøger mulighed for at få sagen 
forelagt for by- og miljøudvalget. Området arbejder målrettet med dialog og nem adgang. Borgere og 
virksomheder kan ringe eller maile for at få en snak med en sagsbehandler og afklare spørgsmål samme 
dag, ligesom der kan bookes dialogmøder via hjemmesiden, hvis man har behov for en dybere gennemgang 
af et projekt. Det er også muligt at få et dialogmøde på stedet og det er nemt for sagsbehandlerne at cykle 
rundt i kommunen og foretage tilsyn. 

Generelt er der meget få klager over sagsbehandlingen, ligesom området overvejende får medhold i 
afgørelser fra klageinstanser. 

Et vigtigt princip for den oplevede service er, at der skelnes mellem sagerne. Sager, der kan behandles 
hurtigt, skal behandles hurtigt, og samtidig foretages en daglig prioritering, således at f.eks. 
aktindsigtsanmodninger, mistanke om skimmelsvamp og byggesager vedr. tilgængelighed altid prioriteres. 

Byggeaktiviteten på Frederiksberg er stabil med en svag stigning, og med den fortsatte lave udlånsrente og 
attraktive ejendomme er der intet, der tyder på, at aktiviteten er for nedadgående foreløbig. 

År 2016 2017 2018 2019 2020 (estimeret) 
Tilladelsessager1 1.180 1.230 1.146 1.260  

1.0682 
Heraf altansager 210 141 149 176  

114 
Øvrige sager 556 513 562 551  

5003 
I alt 1.768 1.761 1.708 1.840  

1568 

1. Antallet af byggesager/tilladelsessager har ligget stabilt på ca. 1.200 sager om året. Gennemsnitlig antal nye 
byggesager pr. arbejdsdag målt 2016-2019 er 6,54. 

2. Pr. 1. marts 2020 er Bygningsreglement 2018 blevet ændret, så flere sagstyper er blevet undtaget fra 
byggesagsbehandling. Formålet med ændringen er at lempe reglerne for ombygninger i eksisterende byggeri. 
Frederiksberg Kommune har årligt haft omkring 300 sager, typisk i det hurtige spor, inden for den kategori, som nu 
bortfalder. 

3. Øvrige sager dækker over klager, aktindsigtsanmodninger, planmæssige tilladelse, forespørgsler der ikke fører til 
byggeansøgning, deklarationer, skimmelsvampssager mv. Denne kategori har samlet stabiliseret sig til at udgøre ca. 
30% af sagerne over de senere år. I 2018 var der tillige en stigende tendens i klagesager - i alt 139, primært klager over 
anden part (89), men også skimmelsvampssager (28). Denne tendens er fortsat i 2019 med samlet antal klagesager på 
137, heraf primært klager over anden part (107) og skimmelsvampsager (48). Området har i 2019 modtaget 1 klage over 
gebyrstørrelse. 

KL Aftale for fælles servicemål 
I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 indgik KL og Regeringen aftale om, at sagsbehandlingstiden for 
erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne skal reduceres med en tredjedel. Reduktionen skal 
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blandt andet opnås ved at indføre servicemål for bl.a. byggesagsbehandlingen. Samtidig blev obligatorisk 
brug af BOM - den digitale byggeansøgningsportal - indført (senest 1. januar 2019). Det betyder, at det nu er 
muligt at måle på sagsbehandlingstiderne i hele landet på en sammenlignelig måde. Til forskel fra de 
tidligere servicemål, der var udtryk for, hvornår der blev udstedt byggetilladelse, måler KL på den samlede 
sagsbehandlingstid - fra indsendelse til ibrugtagningstilladelse. 

KL har i efteråret 2019 gennemført en survey i kommunerne, der afdækkede et ekstraordinært stort 
arbejdspres i den kommunale byggesagsbehandling på grund af flere forhold til sammen: En generelt høj 
byggeaktivitet, Skatteministeriets lovliggørelsessager, implementeringen af BR18 og 
certificeringsordningerne samt rekrutteringsvanskeligheder. Det slår nu også igennem i de opgjorte 
sagsbehandlingstider (bilagt). 

Hele landet Simple 
konstruk
tioner 

Enfamili
ehuse 

Industri- 
og 
lagerbyg
ninger 

Etageby
ggeri, 
Erhverv 

Etageby
ggeri, 
Bolig 

KL servicemål 40 dage 40 dage 50 dage 55 dage 60 dage 
DK 20181 42 dage 39 dage 55 dage 57 dage 50 dage 
DK 20192 43 dage 43 dage 56 dage 69 dage 60 dage 
  
Frederiksberg Kommune Simple 

konstrukti
oner 

Enfamilie
huse 

Industri- 
og 
lagerbygn
inger 

Etagebyg
geri, 
Erhverv 

Etagebyg
geri, 
Bolig 

 
Sage
r 

D
a
g
e 

Sage
r 

D
a
g
e 

Sage
r 

D
a
g
e 

Sage
r 

D
a
g
e 

Sage
r 

D
a
g
e 

2018 12 3
5 

18 9
5 

3 3
1 

262 1
1
3 

270 2
9 

2019 11 1
0
1 

24 9
9 

2 1
4 

101 1
9
7 

486 3
5 

1. Der opgøres statistik på sager indsendt fra 1. juli 2016 som er afgjort og afsluttet i perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 

2. Der opgøres statistik på sager indsendt fra 1. juli 2016 som er afgjort og afsluttet i perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 

Der er opsat landsdækkende mål på fra 40 dage (kategori 1 byggeri) til 60 kalenderdage for kategori 5 
byggeri (ca. 80% af byggesager på Frederiksberg). Der udsendes opgørelse i februar måned og 
forvaltningen vil fremover benytte denne statistik i den årlige statussag. Der er tale om statistik, der er trukket 
fra BOM – den digitale ansøgningsplatform. KL bemærker i evalueringsrapport af servicemålaftalen, at de 
offentliggjorte sagsbehandlingstider kan være behæftet med usikkerhed, da logning af sagsbehandlingen er 
så ny, at der endnu ikke kan drages faste konklusioner. Der er dog ingen tvivl om, at systemet over tid vil 
blive et præcist måleværkstøj. Desuden ses, at urbaniseringsgraden også har indflydelse på 
sagsbehandlingstiderne, så sagsbehandlingstiden er højest i bykommuner. 

Frederiksberg Kommune har langt de fleste af sine byggesager i kategori 5: Etagebyggeri, Bolig – her ligger 
486 af de 624 sager – næsthøjst i hele landet. Denne kategori har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 
35 dage (mål er 60 dage) – tæt på tallene fra 2018 der var 29 dage. Her slår ”hurtig”-sporet igennem. Alle 
nye sager screenes dagligt og ca. 40% af de indkomne sager kan behandles umiddelbart. De resterende 
fordeles efter type (eks. altan eller brandforhold), område (særlig lokalplan eller kulturmiljø), bevaringsværdi 
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eller bygherre (eks. CBS) til allokerede grupper af sagsbehandlere, således at den viden og praksis der er 
nødvendig for at behandle plan- og byggesager opretholdes og finpudses. 

Tallene er uændrede på kategori 2 enfamiliehuse og forbedrede på kategori 3. Specielt kategorien 
enfamiliehuse er særlig for Frederiksberg, der til forskel fra resten af landet kun har 4% af boligerne i denne 
kategori. Desuden er enfamiliehusene ofte bygget på små grunde, er generelt nogle fine huse med høj 
bevaringsværdi og ændringer berører næsten altid naboer, og dette afspejles i KL's tal. 

Tallene har ændret sig på kategori 1 og 4. Kategori 1 omhandler simple konstruktioner og i denne kategori 
har Frederiksberg Kommune afsluttet 11 sager i 2019 – ca. halvdelen er klaret inden for de 40 dage 
(servicemålsaftalen) men der er altså 5 sager, der har været længere undervejs. I lighed med enfamiliehuse 
er skure til forskel fra resten af landet vanskelige at byggesagsbehandle på Frederiksberg, da ejendommene 
generelt er fuldt udbyggede og der oftest laves partshøring og/ eller naboorientering. 

Kategori 4 'etagebyggeri, erhverv' er blevet markant dårligere – kun 38% af de 101 sager i denne kategori 
klarer de aftalte 55 dage. Der er fuldt fokus på byggesagerne i denne gruppe og området har med 
nyansættelse af byggesagsbehandler fokus på netop disse erhvervssager og institutionsbyggerier, der skal 
forbedres. Det forventes, at dette fokus vil vise sig i tallene for 2020. 

By-, kultur- og miljøområdet arbejder målrettet med at implementere KL’s servicemål for de forskellige 
kategorier, men der skal til stadighed være fokus på den formidlende rolle som byggesagsbehandlingen 
også varetager, både ved udformning af retningslinjer, dialogmøder, præmieringsordning og facadeudvalg, 
bevaringsværdier og i rollen som "guide", der skal hjælpe borgere og ansøgere med at navigere i de mere 
end 20 love, byggesagsbehandlingen administrerer. 

Forelæggelser for udvalget 
Antallet af sager, der forelægges by- og miljøudvalget er næsten fordoblet fra 38 forelæggelser i 2014 til 74 
forelæggelser i 2018. Niveauet fortsætter med ca. 70 årlige forelæggelser. Der er typisk tale om sager, hvor 
der dispenseres fra lokalplanens bestemmelser, i større omfang altanprojekter, der afviger fra altanmanualen 
eller hvor der opsættes altaner/etableres tagterrasser synlig fra vej i områder omfattet af bevarende lokalplan 
samt ejendomme beliggende ud til hovedstrøg, og i stort omfang sager om konvertering fra erhverv til bolig 
og indretning af nye boliger i tagetager, som typisk kræver dispensation fra etablering af parkering og 
opholdsareal. Mange sager forelægges flere gange ligesom der også foretages en del besigtigelser. 

 
År 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
(estimeret) 

 
Forelæggelser 
for BMU 

38 82 86 58 74 68  
75 

Hvis en byggesag skal i partshøring efter bygge- eller forvaltningsloven eller i naboorientering efter planloven 
forlænger dette sagsbehandlingstiden med ca. en måned. 

Hvis en byggesag skal behandles i by- og miljøudvalget og der evt. skal være besigtigelse forlænger dette 
ofte sagsbehandlingstiden væsentligt. 

Ny byggelov og nyt bygningsreglement 2018 
Arbejdet med det nye bygningsreglement afføder kontinuerligt rettelser og ændringer. Senest blev der den 1. 
marts 2020 indført endnu en ændring til BR18, som betyder, at indvendige ombygninger i lejligheder, som 
ikke vedrører konstruktioner og brand, kan foretages uden byggetilladelse. Derfor kan man nu etablere nyt 
badeværelse eller flytte køkken til et andet rum uden byggetilladelse. De tekniske bestemmelser skal fortsat 
overholdes.  
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De nye bestemmelser giver anledning til en del henvendelser fra borgere, og hjemmesiden er tilrettet, så 
man her kan finde svar på de fleste spørgsmål. Det forventes også, at de nye regler vil betyde en stigning i 
antallet af lovliggørelsessager. 

På trods af dette er det alligevel nødvendigt at sende en del mangelbreve ud, når en færdigmelding af 
byggearbejdet modtages, hvilket faktisk er med til at forlænge den tid, der reelt bruges på hver enkelt sag. 
Kommunen skal foretage stikprøvekontrol i 10% af de sager, hvor der er givet ibrugtagningstilladelse. Ved 
stikprøvekontrollen skal kommunen kontrollere om byggeriet overholder bygningsreglementet. Der er i 
perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 udført stikprøvekontrol af 19 sager. Der har ikke været 
bemærkninger til kontrollen, som primært har omfattet mindre sager. 

Brandkrav som tidligere lå i beredskabslovgivningen er blevet flyttet til byggelovgivningen. Der samarbejdes 
kontinuerligt med Hovedstadens Beredskab med kvartalsmøder og ugentlige møder med sagsbehandlerne 
således, at der kan opretholdes et forsvarligt sikkerhedsniveau i alle byggerier som udføres på 
Frederiksberg. Lovgivningen bliver løbende justeret senest i forbindelse med midlertidige konstruktioner, 
telte, overnatning på skoler og tiltag i forbindelse med corona. 

Dialog og synlighed 
Udover en daglig telefon og mailbetjening og mulighed for en halv times dialogmøde med en 
byggesaggsbehandler, som bookes på hjemmesiden, er det muligt for borgerne at "møde en 
byggesagsbehandler" ved flere lejligheder. To gange årligt afholdes der velkomstmøder på rådhuset for nye 
borgere i kommunen og her er byggesagskontoret altid repræsenteret ved to byggesagsbehandlere, der står 
klar med udlevering af altan- og skiltemanualen og med svar på spørgsmål om kommende byggeprojekter. 
Samme koncept er anvendt ved afholdelsen af Frederiksberg Erhvervskonference. Når lejligheden byder sig 
indgås i dialoger med Frederiksberg Erhverv, Dansk Byggeri, GI, andre kommuner osv. Ved den årlige 
præmieringsordning, hhv. facade- og bygningspræmiering holdes en stolt tradition i hævd og arbejdet med 
kvalitet i kommunen synliggøres. Desuden er der de senere år etableret et godt samarbejde med FBLF - 
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Frederiksberg - hvor specielt arbejdet med de 
bevaringsværdige ejendomme og synliggørelsen af de kvaliteter, de bibringer til miljøet og oplevelsen af 
Frederiksberg som en ganske særlig plet på landkortet, er i fokus. 

 

 

Økonomi 

Nej 

Borgmesterpåtegning 

Nej 

Behandling 

By- og Miljøudvalget 
<p style="text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;">BKM</span></p><p style="text-align:left;text-
indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-
family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;">[SKAL UDFYLDES!, HVIS ANDRE 
FORVALTNINGSOMR&Aring;DER SKAL BIDRAGE TIL SAGEN &ndash; ELLERS VALGFRIT AT 
UDFYLDE. Hvis andre forvaltningsomr&aring;der skal bidrage til sagen, s&aring; skal det skrives 
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</span><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-
size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration: underline;">meget kort 
her.</span><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-
size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;"> Hvis sagen skal behandles i flere udvalg s&aring; 
skriv evt. </span><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-
size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration: underline;">meget</span><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;"> kort om hvad man skal v&aelig;re opm&aelig;rksom p&aring; ift. 
den tv&aelig;rg&aring;ende koordinering]</span></p><p style="text-align:left;text-
indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-
family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;">Nej</span></p><p style="text-
align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-
color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-
style:normal;">Nej</span></p><p style="text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 
0pt;"><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;">Nej</span></p><p style="text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 
0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-
size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;">Nej</span></p><p style="text-align:left;text-
indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-
family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;">[VALGFRIT AT UDFYLDE. Skriv 
</span><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-
size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration: underline;">meget</span><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;"> kort om der er noget vigtigt direktionen og borgmesteren skal 
vide om sagen. Det kan v&aelig;re noget om en bestemt r&aelig;kkef&oslash;lge/timing ift. andre 
sager, foruds&aelig;tninger o.lign. Hvis sagen indeb&aelig;rer h&oslash;ring i r&aring;d, n&aelig;vn 
eller borgerh&oslash;ringer, s&aring; noteres det her. Hvis sagen er karakteriseret som Strategisk / 
Tv&aelig;rg&aring;ende, s&aring; skrives &aring;rsagen her.]</span></p><p style="text-
align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-
color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-
style:normal;">D</span></p><p style="text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;">Nej</span></p><p style="text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 
0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-
size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;">[VALGFRIT AT UDFYLDE. M&aring; kun udfyldes af 
BKM. Skriv evt </span><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-
family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration: 
underline;">meget</span><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-
family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;"> korte interne bem&aelig;rkninger 
for sagsstyringen i BKM. Her noteres ogs&aring;, hvis evt. bilag til sagen skal v&aelig;re 
beskyttede]</span></p><p style="text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;">[SKAL UDFYLDES!. M&aring; kun udfyldes af BKM skriv enten ja 
eller nej. Du m&aring; </span><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-
family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration: 
underline;">ikke</span><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-
family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;"> skrive andet i dette felt. En 
fokussag er en sag der kr&aelig;ver meget lang forberedelse]</span></p><p style="text-
align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-
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color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;">[VALGFRIT 
AT UDFYLDE. M&aring; kun udfyldes af BUO. Skriv evt </span><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;text-decoration: underline;">meget</span><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;"> korte interne bem&aelig;rkninger for sagsstyringen i BUO. Her 
noteres ogs&aring;, hvis evt. bilag til sagen skal v&aelig;re beskyttede]</span></p><p style="text-
align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-
color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;">[SKAL 
UDFYLDES! . M&aring; kun udfyldes af BUO skriv enten ja eller nej. Du m&aring; </span><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;text-decoration: underline;">ikke</span><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;"> skrive andet i dette felt. En fokussag er en sag der kr&aelig;ver 
meget lang forberedelse]</span></p><p style="text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 
0pt;"><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;">[VALGFRIT AT UDFYLDE. M&aring; kun udfyldes af KDO. Skriv 
evt </span><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-
size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration: underline;">meget</span><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;"> korte interne bem&aelig;rkninger for sagsstyringen i KDO. Her 
noteres ogs&aring;, hvis evt. bilag til sagen skal v&aelig;re beskyttede]</span></p><p style="text-
align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-
color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;">[SKAL 
UDFYLDES!. M&aring; kun udfyldes af KDO. Skriv enten ja eller nej. Du m&aring; </span><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;text-decoration: underline;">ikke</span><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;"> skrive andet i dette felt. En fokussag er en sag der kr&aelig;ver 
meget lang forberedelse]</span></p><p style="text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 
0pt;"><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;">[VALGFRIT AT UDFYLDE. M&aring; kun udfyldes af SSA. Skriv 
evt </span><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-
size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration: underline;">meget</span><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;"> korte interne bem&aelig;rkninger for sagsstyringen i SSA. Her 
noteres ogs&aring;, hvis evt. bilag til sagen skal v&aelig;re beskyttede]</span></p><p style="text-
align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-
color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;">[SKAL 
UDFYLDES!. M&aring; kun udfyldes af SSA. skriv enten ja eller nej. Du m&aring; </span><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;text-decoration: underline;">ikke</span><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;"> skrive andet i dette felt. En fokussag er en sag der kr&aelig;ver 
meget lang forberedelse]</span></p><p style="text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 
0pt;"><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;">BKM: LRM</span></p><p style="text-align:left;text-
indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-
family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;">BUO:</span></p><p style="text-
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align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-
color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-
style:normal;">KDO:</span></p><p style="text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 
0pt;"><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;">SSA:</span></p><p style="text-align:left;text-
indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-
family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;">BKM: PBM</span></p><p 
style="text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;">BUO:</span></p><p style="text-align:left;text-
indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-
family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;">KDO:</span></p><p style="text-
align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-
color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-
style:normal;">SSA:</span></p> 
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