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Offentliggørelse af Natura 2000-planen
Forslag til Natura 2000-planer var i offentlig høring fra 4. oktober 2010 og til
6. april 2011 i overensstemmelse med reglerne i miljømålslovens § 43 og
bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning, § 5.
Planforslagene er tilrettet bl.a. på baggrund af høringssvarene, og regeringen har tiltrådt Natura 2000-planerne.
De endelige planer offentliggøres i overensstemmelse med reglerne i miljømålslovens § 45 og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000skovplanlægning, § 6.
Planerne offentliggøres ved annoncering i relevante aviser og sendes samtidig til regionale, kommunale og statslige myndigheder, hvis interesser berøres. Planerne annonceres den 8. december 2011 og er tilgængelige på
www.nst.dk
Der henvises til vedlagte klagevejledning.

Med venlig hilsen
Kontorchef Flemming Nielsen
Naturstyrelsen

Kommunernes Landsforening og Naturstyrelsen afholder den 12. og 13. december fælles
kick off-møder om handleplanlægningen. Her vil bl.a. rammerne for den kommunale planlægning blive præsenteret. Se nærmere:
http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Arrangementer/2011/12/Kick-Off-semniar-om-Natura-2000handleplanlagning---Vest/
http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Arrangementer/2011/12/Kiff-Off-seminar-om-Natura-2000handleplanlagning---Ost/
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Klagevejledning

I henhold til miljømålslovens § 53, stk. 1, nr. 3, 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, og bekendtgørelse nr. 981/2011 om ændring af bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000skovplanlægning, § 1, kan de endeligt vedtagne planer påklages til Naturog Miljøklagenævnet, for så vidt angår Natura 2000-planernes tilvejebringelse.
Klage skal være indgivet skriftligt inden fire uger efter, at planerne er offentligt bekendtgjort, dvs. senest torsdag den 5. januar 2012. Klagen sendes til
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller nst@nst.dk.
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 Miljøklagenævnets 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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