KLAGEVEJLEDNING

Vejledning til påklage af afgørelser truffet i henhold til lov om planlægning.
Tallene i parentes ved deloverskrifterne angiver den tilhørende bestemmelse i lov om planlægning.

Hvem skal der klages til
Natur- og Miljøklagenævnet
via klageskema på www.nmkn.dk
eller med e-mail til nmkn@nmkn.dk
eller med post til
Natur og Miljøklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV

Hvad kan der klages over (§ 58)
1) Kommunalbestyrelsers afgørelser efter § 35, stk. 1 (landzoneafgørelser).
2) Kommunalbestyrelsers afgørelser efter § 47, stk. 1 (ekspropriationsafgørelser).
3) Kommunalbestyrelsers og miljøministerens afgørelser om tilladelser efter regler fastsat af
miljøministeren i henhold til § 11 g, stk. 4 (VVM-afgørelser).
4) Regionsråds og kommunalbestyrelsers afgørelser om andre forhold, der er omfattet af denne lov,
for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. dog stk. 2. Disse afgørelser er typisk truffet med hjemmel i §
18 (om overholdelse af bestemmelser i lokalplaner), § 19 (dispensationsafgørelser) eller § 43
(overholdelse af servitutter).
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 (VVMafgørelser), for så vidt angår retlige spørgsmål.
Falder klagen inden for punkt 4, tager Natur- og Miljøklagenævnet kun stilling til, om alle retsregler
og retsprincipper er fulgt. Natur- og Miljøklagenævnet tager i denne situation ikke stilling til, om
kommunens skøn i sagen og dermed afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Klager vedrørende udbygningsaftaler, jf. lov om planlægning, § 21 b, kan ikke indbringes for anden
administrativ myndighed.

Hvem kan klage (§ 59)


Miljøministeren,



enhver med retlig interesse i sagens udfald,

og for så vidt angår kommunalbestyrelsens og regionsrådets afgørelser:


landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse 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 repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvordan klager man (§ 60)
Bortset fra klage over landzoneafgørelser indgives alle klager skriftligt til Natur- og
Miljøklagenævnet. Klageskema på www.nmkn.dk kan benyttes.
Klage over landzoneafgørelser indgives skriftligt til Tårnby Kommune.
Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med den afgørelse der er
klaget over og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Frist for indgivelse af klage (§ 60)
Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er modtaget (normalt dagen efter den
er afsendt). Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, 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.

Virkning af at der klages (§ 60)
Hvis der klages rettidigt over en landzoneafgørelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen
opsættende virkning. Det betyder at afgørelsen ikke må udnyttes før klagen er afgjort, medmindre
Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget
ansvar, da Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Indbringelse for domstolene (§ 62)
Kommunalbestyrelsens og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene.
En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller offentligt
bekendtgjort.
Uanset om der anlægges retssag er man forpligtet til at rette sig efter afgørelsen indtil domstolen
måtte bestemme noget andet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klager
Nævnets sekretariat undersøger om klagen er rettidig og om den der klager er klageberettiget. Hvis
disse formelle betingelser ikke er opfyldt, bliver klagen afvist. Er de opfyldt, sørger sekretariatet for
at fremskaffe de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelse i sagen.
Hvis der er væsentlige oplysninger i en sag, som klageren eller eventuelle andre parter ikke kender,
vil sekretariatet informere disse for at få deres eventuelle bemærkninger til oplysningerne.
I nogle sager er det nødvendigt, at nævnet eller sekretariatet ser på det sted, som sagen handler
om. Hvis det er tilfældet, bliver sagens parter orienteret om besigtigelsen og inviteret til at deltage.
Når en sag er afgjort, sender sekretariatet afgørelsen til klageren og andre, der skal underrettes.

Klagegebyr
Jf. bekendtgørelse nr. 1673 af 22. december 2010 om gebyr for indbringelse af klager for Natur- og
Miljøklagenævnet m.v. er det en betingelse for nævnets behandling af klagen, efter planlovens § 58,
stk. 1, nr. 1, 3 og 4, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er på 500 kr. for privatpersoner og
3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Natur- og
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.
Klager over afgørelser efter lov om planlægning § 47, stk. 1 samt klager vedrørende afslag på
aktindsigt efter forvaltningsloven er undtaget fra kravet om gebyr.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen.

