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Klage efter miljømålsloven  

 

Klagevejledning - vandplaner 

 

Der kan klages over vandplanernes tilvejebringelse til Natur- og Miljøklagenævnet.    

 

Klagen skal inden fire uger efter, at planerne er offentligt bekendtgjort, dvs. senest 

torsdag den 27. november 2014, sendes til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 

København Ø eller nst@nst.dk. Naturstyrelsen videresender klagen til Natur- og 

Miljøklagenævnet.   

 

Reglerne om klage og søgsmål er gengivet nedenfor. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. for klagen.  

 

Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 

nævnet har modtaget klagen fra Naturstyrelsen. Klager skal benytte denne 

opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke 

check eller kontanter. Der vil være en frist på 14 dage til betaling af gebyret. 

Nævnet begynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 

gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, afvises klagen fra 

behandling.  

 

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er 

overskredet, klager ikke er klageberettiget, eller Natur- og Miljøklagenævnet ikke 

har kompetence til at behandle klagen. 

 

Gebyret tilbagebetales også, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. 

 

Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil 

gebyret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Natur- og Miljøklagenævnet 

kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et 

tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen. 

 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 

hjemmeside, www.nmkn.dk.   
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Reglerne i miljømålsloven om klage og søgsmål 

 
Kapitel 16 

 
Klage og søgsmål 

 
§ 53. Afgørelser truffet efter følgende bestemmelser kan påklages til Natur- og 
Miljøklagenævnet, som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur og 
Miljøklagenævnet: 
1) § 29 for så vidt angår vandplanernes tilvejebringelse. 
2) § 31 c, for så vidt angår handleplanens indhold og tilvejebringelse, jf. §§ 31 a-31 e. 
3) § 45 for så vidt angår Natura 2000-planens tilvejebringelse. 
4) § 46 c, for så vidt angår handleplanens indhold og tilvejebringelse, jf. §§ 46 a-46 e. 
 
§ 54. Ophævet. 

 
Fælles bestemmelser om klage 

 
§ 55. Klageberettiget er følgende: 
1) Miljøministeren. 
2) Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 
3) Offentlige myndigheder. 
4) Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. 
5) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 
og miljø. 
6) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
Stk. 2. Ved klage efter stk. 1, nr. 5 og 6, kan Natur- og Miljøklagenævnet kræve, at 
foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse 
af vedtægter. 
 
§ 56. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at planen er offentligt 
bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til 
den følgende hverdag. 
Stk. 2. Klage til Natur- og Miljøklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har 
truffet afgørelsen. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som 
udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den 
påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse 
fra myndigheden med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. 
Stk. 3. Når myndigheden videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, sender den 
samtidig en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive 
bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. 
Stk. 4. Myndigheden skal straks underrette Natur- og Miljøklagenævnet, hvis den, efter at 
klagen er videresendt til nævnet, inddrages i forhandlinger med adressaten for afgørelsen 
og klageren om tilpasninger af det ansøgte projekt, der er af betydning for klagen. Natur- 
og Miljøklagenævnet kan sætte behandlingen af sagen i bero, indtil forhandlingerne er 
afsluttet. Myndigheden underretter nævnet om resultatet af forhandlingerne, når de er 
afsluttet. 
 
§ 57. En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet. 
Stk. 2. Natur- og Miljøklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige fristerne i §§ 31 c og 
46 c for så vidt angår hele eller dele af den kommunale handleplan i forbindelse med 
afgørelser truffet efter stk. 1. 
 

Søgsmål 
 

§ 58. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være 
anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. 


