Klagevejledning

Naturbeskyttelse
J.nr. SVANA-700-0004
Ref. LISEW
Den 22. juni 2017

Bekendtgørelse nr. 780 af 20. juni 2017 om efterforskning og indvinding af
råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen
Bekendtgørelse nr. 780 af 20. juni 2017 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og
kontinentalsoklen er miljøvurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015 som ændret ved lov nr. 425 af 18. maj 2016.
Bekendtgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i henhold til råstofloven. Der er
derfor adgang til at klage i henhold til § 16, stk. 2, i lov om miljøvurdering af planer og programmer,
hvorefter myndighedens afgørelser efter §§ 4-13, for så vidt angår retlige spørgsmål, kan indbringes for
Miljø- og Planklagenævnet, inden 4 uger efter offentliggørelsen efter § 4, stk. 4, eller § 10.
Klageberettiget efter stk. 2 er miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i sagens
udfald. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for
arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og repræsenterer
mindst 100 medlemmer, jf. lovens § 16, stk. 3.
Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og
fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk som normalt, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal der
betales et gebyr. Når man klager, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr.
for virksomheder og organisationer (2016 niveau), jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret
betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist
medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i
sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer
afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.
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