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Bekendtgørelse nr. 287 af 26. marts 2015 om ændring af 

bekendtgørelse om indvinding af områder for fælles indvinding af 

råstoffer fra havbunden. 

 

 

Naturstyrelsen vurderer, at ændringerne af bekendtgørelsen er omfattet af § 2, jf. § 

3, i lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 939 

af 3. juli 2013 (herefter SMV-loven). Bekendtgørelse nr. 287 af 26. marts 2015 kan 

ikke påklages i henhold til råstofloven. Der er derfor adgang til at klage i henhold 

til SMV-lovens § 16, stk. 2, hvorefter myndighedens afgørelser efter §§ 4-13, for så 

vidt angår retlige spørgsmål, kan indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet som 

sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 

uger efter offentliggørelsen efter § 4, stk. 4, eller § 10. Klageberettiget efter stk. 2 er 

miljøministeren 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 

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 på kr. 500. Gebyret betales med betalingskort 

i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet 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 til Natur- og Miljøklagenævnet, 

som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.   

 

 


