Hjørring Kommune
Bilag 1
Vejledning om klagemuligheder m.v. efter Planlovens § 58-62
Tilladelsen kan jf. Planlovens §58, stk. 1, 1. pkt. påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvem kan klage:
Efter Planloven kan enhver med retlig interesse i sagen - herunder visse landsdækkende
foreninger og organisationer - klage over afgørelsen.

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 Natur- og Miljøklagenævnet inden fire uger fra dags dato og
senest kl.23:59 på dagen, hvor klagefristen udløber.

Klagen sendes til:
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger 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 på kr. 500. Du betaler gebyret 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 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 Natur- og
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Opsættende virkning
Jf. Planlovens §60, stk. 4, 1. pkt. må tilladelsen ikke udnyttes før klagefristens udløb.
Hjørring Kommune orienterer ansøger om eventuel klage. Rettidig klage har opsættende
virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Side 2

Civil retssag
Kommunens afgørelse kan jf. Planlovens §62 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.

