
  

 

Klagevejledning 
Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 og Miljøvurderingslovens § 16, stk. 1 

 
Forhold, der kan påklages 
Det er kun retlige spørgsmål i afgørelser, der kan påklages. Dette betyder, at der f.eks. kan klages over af-
gørelsen, hvis kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompe-
tenceregler. Der kan derimod ikke klages over det hensigtsmæssige i kommunens skøn i det konkrete tilfæl-
de. Det er klagemyndigheden, der vurderer, om den konkrete afgørelse er undergivet klageadgang. 
 
Klageberettigede 
Enhver med retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget. Klageberettiget er endvidere landsdækkende 
foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen 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 repræsente-
rer mindst 100 medlemmer. 
 
Klagemyndighed 
Klagen skal være skriftlig og indsendes til Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers C eller på e-mail 
til teknisk@randers.dk. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen snarest og som udgangspunkt 
ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videre til Natur- & Miljøklagenævnet. Klagen skal ved vide-
resendelse være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmel-
se, og en udtalelse med kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. Samtidig sender 
kommunen en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til 
Natur- & Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Nævnets sekretariat undersøger om klagen er rettidig 
og om den, der klager er klageberettiget. Hvis disse formelle betingelser ikke er opfyldt, bliver klagen afvist. 
 
Gebyr 
Det er en betingelse for Natur- & Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr til 
Natur- & Miljøklagenævnet. Gebyret er på 500 kr. (2012-niveau). Nævnet sender efter modtagelsen af kla-
gen en opkrævning på gebyret. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbeta-
ling. Natur- & Miljøklagenævnet påbegynder ikke behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke inden for den fastsatte frist, afvises klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis den påklagede afgørel-
se ændres eller ophæves, klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- & Miljøkla-
genævnets kompetence. 
 
Klagefrist 
Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt be-
kendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Opsættende virkning 
En klage har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Na-
turklagenævnet kan ændre afgørelsen. 
 
Domstolsprøvelse 
Natur- & Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt in-
den 6 måneder efter at nævnets afgørelse er meddelt. Uanset om der anlægges retssag er man forpligtet til 
at rette sig efter Natur- & Miljøklagenævnets afgørelse indtil domstolen måtte bestemme noget andet. 
 
Randers Kommune, august 2012 
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Uddrag af Planloven 

(jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, med senere ændringer) 
 
§ 58. Til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet kan 
påklages: 
1) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 35, stk. 1. 
2) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 47, stk. 1. 
3) Kommunalbestyrelsens og miljøministerens afgørelser om tilladelser efter regler fastsat af miljøministeren i henhold 

til § 11 g, stk. 4, jf. dog stk. 3. 
4) Regionsrådets og kommunalbestyrelsens afgørelser om andre forhold, der er omfattet af denne lov og regler ud-

stedt i medfør af loven, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. dog stk. 2 og 3. 
5) Miljøministerens afgørelser om andre forhold i sager, hvor ministeren har overtaget kommunalbestyrelsens opgaver 

og beføjelser efter regler fastsat i henhold til § 11 i, stk. 1, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. dog stk. 3 
  Stk. 2. Kommunalbestyrelsers vedtagelse af en kommuneplan eller en lokalplan kan ikke påklages til anden administra-
tiv myndighed, for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt planen er i strid med beskrivelsen af den ønskelige fremtidige 
udvikling i den regionale udviklingsplan, jf. § 11, stk. 4, nr. 1. 
  Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at klager over VVM-afgørelser, der er omfattet af stk. 1, nr. 4 og 5, i 
visse tilfælde skal behandles af Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og 
Miljøklagenævnet   
 
§ 58 a. Foreningers afgørelser efter § 21, stk. 1, kan påklages til kommunalbestyrelsen. 
 
§ 58 b. Klager vedrørende udbygningsaftaler, jf. § 21 b, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 
 
§ 59. Klageberettiget efter § 58 er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en 
nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 
  Stk. 2. Klageberettiget efter § 58, stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 5, er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der 
som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealan-
vendelsen, på betingelse af, 
1) at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og 
2) at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. 
 
§ 60. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 
regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke medde-
les eller offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen 
udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
  Stk. 2. Klage til Natur- og Miljøklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndighe-
den skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens ud-
løb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklage-
de afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med myndighe-
dens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. 
  Stk. 3. Når myndigheden videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, sender den samtidig en kopi af sin udta-
lelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra 
modtagelsen. 
  Stk. 4. Myndigheden skal straks underrette Natur- og Miljøklagenævnet, hvis den, efter at klagen er videresendt til 
nævnet, inddrages i forhandlinger med adressaten for afgørelsen og klageren om tilpasninger af det ansøgte projekt, der 
er af betydning for klagen. Natur- og Miljøklagenævnet kan sætte behandlingen af sagen i bero, indtil forhandlingerne er 
afsluttet. Myndigheden underretter nævnet om resultatet af forhandlingerne, når de er afsluttet.« 
  Stk. 5. Ved rettidig klage efter § 58, stk. 1, nr. 3, 4 og 5, kan Natur- og Miljøklagenævnet bestemme, at en af kommu-
nalbestyrelsen eller miljøministeren meddelt tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, og at et påbud ikke skal efter-
kommes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset. 
  Stk. 6. En tilladelse efter § 35, stk. 1, må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage efter § 58, stk. 1, nr. 1 og 
2, har opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
  Stk. 7. Natur- og Miljøklagenævnet påser, at den, som har modtaget en tilladelse, underrettes om klagen. Når klage 
indgives til kommunalbestyrelsen, underretter kommunalbestyrelsen straks den, der har modtaget en tilladelse, om kla-
gen. 
 
§ 61. Når det er foreneligt med planlægningsmæssige hensyn og med hensynet til offentlighedens medvirken i planlæg-
ningen, kan Natur- og Miljøklagenævnet i forbindelse med afgørelse af en klagesag efter § 58, stk. 1, se bort fra reglerne 
om tilladelse efter § 35, stk. 1, lokalplaner og dispensationer, når klagen vedrører en foranstaltning, der er udført. 
 
§ 62. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, 
at afgørelsen er meddelt. For afgørelser, hvorom der er udfærdiget offentlig bekendtgørelse, regnes søgsmålsfristen fra 
bekendtgørelsen. 
  Stk. 2. Søgsmål til prøvelse af afgørelser, der er truffet af en forening efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen, jf. § 
21, stk. 1, kan ikke anlægges, før klageadgangen til kommunalbestyrelsen, jf. § 58 a er udnyttet. 
  Stk. 3. Overtrædelse af bestemmelser i en lokalplan eller en af de efter § 68, stk. 2, opretholdte vedtægter og planer 
m.v. kan gøres gældende under et civilt søgsmål mod den, der har begået overtrædelsen eller har ansvaret for den ulov-
lige tilstands opretholdelse. Dette gælder dog ikke søgsmål om lovliggørelse, når dispensation er meddelt efter reglerne i 
§§ 19 eller 40. 
  Stk. 4. Spørgsmål, der kan prøves af taksationsmyndighederne, jf. § 50, kan ikke indbringes for domstolene, før over-
taksationskommissionens afgørelse foreligger. 


