[A]

Miljøstyrelsen afviser at behandle klage over Københavns
Amts tilladelse af 19. juli 2005 til nedgravede acetonetanke
samt rørføringer på [B], […]
1. Klagen til Miljøstyrelsen
Københavns Amt har med brev af 8. august 2005 til Miljøstyrelsen fremsendt en
klage fra Dem af 27. juli 2005 over Københavns Amts reviderede tilladelse af 19.
juli 2005 til nedgravede acetonetanke samt rørføringer på [B], […].
Tilladelsen blev annonceret i dagspressen den 19. juli 2005, og klagefristen udløb
derfor den 16. august 2005.
Københavns Amt modtog den 28. juli 2005 Deres klage.
Dermed betragter Miljøstyrelsen klagen som rettidig.

2. Miljøstyrelsens afgørelse
Miljøstyrelsen afviser klagen på grund af manglende begrundelse.
De kan læse nedenfor, hvorfor Miljøstyrelsen stadfæster tilladelsen.

3. Sagens baggrund
Københavns Amt har med sin afgørelse af 19. juli 2005 revideret [B]s tilladelse til
nedgravede acetonetanke samt rørføringer i henhold til miljøbeskyttelseslovens §
19.

4. Klagens indhold og Miljøstyrelsens bemærkninger
Deres klage har følgende indhold:
”Miljøgodkendelse af [B] påklages.”
I den anledning bad Miljøstyrelsen Dem med brev af 24. maj 2006 om at uddybe
Deres klage. Styrelsen tilkendegav samtidig, at i mangel på en nærmere begrundelse ville Miljøstyrelsen behandle sagen på det foreliggende grundlag.
Miljøstyrelsen har ikke modtaget en sådan uddybning.
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Miljøstyrelsen har dermed ikke mulighed for at vurdere, om det er berettiget, at De
klager over afgørelsen, og da ingen andre har klaget over afgørelsen har styrelsen
ikke foretaget en nærmere vurdering af den påklagede afgørelse.
På denne baggrund finder styrelsen, at den må afvise Deres klage, fordi den ikke er
begrundet, og det dermed ikke er muligt at foretage en realitetsbehandling af sagen.

7. Klagevejledning
Miljøstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed 1 .
I henhold til miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1 skal søgsmål til prøvelse af sagen
ved domstolene være anlagt inden 6 måneder efter sagens afgørelse er meddelt.

Med venlig hilsen

(Ingen underskrift – sendt elektronisk)
Marianne Moth
/

Simone Holst

Kontorchef

Denne afgørelse er sendt pr. brev til:
[A]
[B]
Denne afgørelse er sendt pr. mail til:
Københavns Amt: kbhamt@kbhamt.dk
Tårnby Kommune: kommunen@taarnby.dk

1

I miljøbeskyttelseslovens § 103, stk. 1 er de afgørelser nævnt, som kan påklages. Den afgørelse, De
har modtaget, er ikke nævnt i bestemmelsen, og den kan derfor ikke påklages. Der er heller ikke klageadgang til ministeren, jf. § 5 i bekendtgørelse nr. 83 af 1. november 1998 om henlæggelse af opgaver og
beføjelser til Miljøstyrelsen.
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