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Klagevejledning 
 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, som er truffet ved gennemførelse af 

en miljøvurdering efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, kan du klage til Miljø-og 

Fødevareklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 48, stk. 4. Der kan kun klages 

over retlige spørgsmål. 

Klagen skal indgives skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af den vedtagne 

plan, jf. miljøvurderingslovens § 51, stk. 1. Udløber klagefristen på en lørdag eller 

helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. stk. 2. § Klage efter § 48, 

stk. 4, kan tidligst indgives, når planen er endeligt vedtaget, jf. stk. 3. 

Klageberettiget efter § 48, stk. 4, er miljø- og fødevareministeren, enhver med 

retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, 

der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 

brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som 

dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. 

miljøvurderingslovens § 50, stk. 1. 

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på 

klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 

Naturstyrelsen via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. 

for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige 

myndigheder. 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Naturstyrelsen. Hvis 

Naturstyrelsen fastholder afgørelsen, sender Naturstyrelsen klagen videre til 

behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om 

klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du 

ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet 

anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan 

fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan efter anmodning tage stilling til, om klagen 

skal have opsættende virkning.  

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter miljøvurderingsloven eller regler fastsat i 

medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen af den 

endeligt vedtagne plan, jf. miljøvurderingslovens § 54, stk. 1. 


