
NOTAT

Vandplaner og Havmiljø

Den 22. december 2011

Klage efter miljømålsloven

Klagevejledning - Vandplaner

I henhold til miljømålslovens § 53, stk. 1, nr. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009
som ændret ved lov nr. 484 af 11. maj 2010, § 22, og lov nr. 553 af 1. juni 2011, § 4, kan de endeligt
vedtagne planer påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår vandplanernes
tilvejebringelse.

Klage skal være indgivet skriftligt inden fire uger efter, at planerne er offentligt bekendtgjort, dvs.
senest torsdag den 19. januar 2012. Klagen sendes til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100
København Ø eller nst@nst.dk.

Reglerne om klage og søgsmål er optrykt nedenfor.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et
gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000
kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra Naturstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og
Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder
behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden
for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Natur- og Miljø-klagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen
ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet,
tilbagebetales gebyret dog ikke."
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Reglerne om klage og søgsmål:
Efter bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder
(Miljømålsloven) nr. 932 af 24. september 2009, som ændret ved § 22 i lov nr. 484 af 11. maj 2010 og § 4 i lov nr. 553
af 1. januar 2011 § 4, er klage og søgsmål efter lovens kap. 16 som følger:

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 fire 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 indgives til den myndighed, som har offentliggjort afgørelsen. Myndigheden sender klagen til Natur-
og Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

§ 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 seks måneder
efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.


