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Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen.
Klager skal indgives via Klageportalen. Du finder vejledning og link til Klageportalen her:
www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/
På ovenstående hjemmeside findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive
undtaget fra brug af Klageportalen, og hvordan processen så forløber.
Klageberettiget er:
• Den, afgørelsen er rettet til,
• enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
• en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
Afgørelser efter lovens kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages
af:
• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
• miljø,
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større
sager om regulering m.v. af vandløb, anlæg af nye vandløb, vandløbsvedligeholdelse og -restaurering.
Det koster hhv. 900 kr. (borger) og 1.800 kr. (virksomhed/organisation) at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Gebyret indbetales ved oprettelse af klage på Klageportalen og behandlingen af klagen
begynder ikke før gebyret er indbetalt. Pengene refunderes, hvis du får medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på www.nmkn.dk
Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen.
Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6
måneder efter afgørelsen er modtaget.
Du får kun besked fra Gladsaxe Kommune, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen, men
du er altid velkommen til at kontakte Gladsaxe Kommune, når klagefristen er udløbet.
Hvis der bliver klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen, skal nævnet tage stilling i sagen, før tilladelsen kan udnyttes, jf. § 82, stk. 8 i vandløbsloven.

