Vejledning om klagemuligheder med videre efter Vandløbsloven
Reglerne fremgår af lovens kapitel 16

Hvem kan klage:
Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages af:

Stk. 1
Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages af:
1. den, afgørelsen er rettet til,
2. enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og
3. en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Stk. 2
Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden
påklages af
1. lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
2. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
3. 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
1. de personer med videre, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, og
2. 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 Fødevareklagenævnet 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 Fødevareklagenævnet 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 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.

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

