
Bilag 3 

 

Vejledning om klagemuligheder m.v. efter Vandløbsloven 
Reglerne fremgår af lovens kapitel 16 

  

Hvem kan klage:                 
Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages af: 

 Stk. 1 

Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages af: 

) den, afgørelsen er rettet til, 

) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og 

) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 

Stk. 2 

Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af 

) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 

) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Stk. 3 

Afgørelser efter kapitel 11 a kan påklages af 

) de personer med videre, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, og 

) de foreninger og organisationer, der er nævnt i stk. 2. 

Stk. 4 

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større 

sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljøministerens nærmere bestemmelse. 

Stk. 5 

Ved klage efter stk. 2, nr. 2 og 3, jf. stk. 3, nr. 2, kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet kræve, at 

foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af 

vedtægter eller på anden måde. 

 

Landvæsensretter: 
§ 67 a, Stk. 5. Taksationsmyndighederne kan pålægge en part helt eller delvis at betale 

taksationsmyndighedernes udgifter ved sagens behandling bortset fra vederlag til formænd og 

sekretærer. Der er udpantningsret for beløbet.  

 



4 ugers klagefrist: 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 

regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du 

klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden fire uger fra dags dato og senest kl.23:59 på 

dagen, hvor klagefristen udløber.   

  

Opsættende virkning: 
En rettidig klage har opsættende virkning for en tilladelse, indtil klagemyndighedens afgørelse 

foreligger eller klagemyndigheden bestemmer andet. 

Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager 

vedrørende broer, overkørsler og krydsning af offentlige vandløb eller lignende, når sagen angår 

en foranstaltning, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets 

afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse 

påklages. 

  

Klagen sendes til:                
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. 

Du klager via Klageportalen https://kpo.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på 

www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 

plejer, 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 du klager, skal 

du betale et gebyr. 

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet 

afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og 

Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  

 
Orientering: 
Kommunen giver den, der har fået en dispensation eller et påbud, underretning om en indgivet 

klage og om klagens opsættende virkning. Ligeledes sendes i kopi myndighedens kommentarer til 

sagen og klagepunkterne. 

                                          

Civil retssag 
Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 

måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen 

dog altid fra bekendtgørelsen.  

 

 

 

https://kpo.naevneneshus.dk/


Vejledning om klagemuligheder m.v. efter Naturbeskyttelsesloven  
  

Hvem kan klage:                 
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af   

• adressaten for afgørelsen (normalt ansøgeren), ejeren af den ejendom, som 

afgørelsen vedrører,  

• offentlige myndigheder,  

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,  

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og  

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.  

4 ugers klagefrist: 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 

regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 

helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En tilladelse må ikke udnyttes, før 

klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En 

klage skal således være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige, at klager har 

godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest kl. 23.59 på den dag, hvor 

klagefristen udløber. 

  

Opsættende virkning: 
En rettidig klage har opsættende virkning. Det betyder, at det, der er tilladt eller påbudt i 

afgørelsen, ikke må udføres, før klagemyndighedens afgørelse foreligger. Klagemyndigheden 

kan dog bestemme andet.  

  

Klagen sendes til:                
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

Du klager via Klageportalen https://kpo.naevneneshus.dk/  

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er 

indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 

  

I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt 

gebyr for at klage. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en 

virksomhed/organisation. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hjørring Kommune på e-mail: 

natur@hjoerring.dk. Anmodningen videresendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 

afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  

 

https://kpo.naevneneshus.dk/
mailto:natur@hjoerring.dk


Orientering: 
Kommunen giver den, der har fået en dispensation eller et påbud, underretning om en indgivet 

klage og om klagens opsættende virkning. Ligeledes sendes i kopi myndighedens kommentarer til 

sagen og klagepunkterne. 

                                          

Civil retssag 
Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 

måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen 

dog altid fra bekendtgørelsen.  

 

 

 

Vejledning om klagemuligheder m.v. efter Miljøvurderingsloven  
 

Retlige spørgsmål vedrørende miljørapporten og den sammenfattende redegørelse kan påklages 

efter Miljøvurderingsloven § 16, stk. 1. Retlige spørgsmål betyder, at du for eksempel kan klage 

over manglende opfyldelse af lovens krav til miljørapportens indhold og procedure.  

 

Hvis du vil klage  
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du 

klager via Klageportalen https://kpo.naevneneshus.dk/  

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er 

indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 

  

I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt 

gebyr for at klage. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en 

virksomhed/organisation. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hjørring Kommune på e-mail: 

natur@hjoerring.dk. Anmodningen videresendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 

afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  

 

Klagefrist  
Klagefristen er 4 uger fra annoncering af afgørelsen på kommunens hjemmeside. Klagen har ikke 

opsættende virkning, hvilket vil sige, at et byggeri eller andet ikke stoppes, medmindre Miljø- og 

Fødevareklagenævnet bestemmer det 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan, hvis klagen indeholder flere klagepunkter, begrænse sin 

efterprøvelse til de væsentligste klagepunkter.  

 

Klageberettigede  
Klageberettigede er  

• enhver med retlig interesse i sagens udfald  



• landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af 

natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen 

på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som 

dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 

100 medlemmer  

• Erhvervs- og vækstministeren Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve, at foreninger 

eller organisationer dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter 

eller på anden måde.  

 

Orientering: 
Kommunen giver den, der har fået afgørelsen, underretning om en indgivet klage og om klagens 

opsættende virkning. Ligeledes sendes i kopi myndighedens kommentarer til sagen og 

klagepunkterne. 

 

Civil retssag 
Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Der gælder ikke en frist for 

indbringelse af myndighedernes afgørelser for domstolene. Uanset om der anlægges retssag, er 

man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen 

måtte bestemme noget andet. 

 

 


