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Klageinstans

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Hvem skal klagen
sendes til

Man klager skriftligt ved anvendelse af digital selvbetjening – klageportalen for Miljø- og Fødevareklagenævnet, som findes på
www.naevneneshus.dk. Man logger på med NEM-ID. Klagen sendes
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
Klageportalen.
Kommunens endelige afgørelse, bortset fra afgørelser om erstatning og andre økonomiske spørgsmål.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen meddelt offentligt regnes klagefristen dog altid fra dato for
offentliggørelsen.
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Man vil
straks få besked, hvis afgørelsen påklages. I tilfælde af klage må afgørelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.
• Den, afgørelsen er rettet til
• Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
• Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitel 6 om
vandløbsregulering, kapitel 7 om vandløbsvedligeholdelse og
kapitel 8 om vandløbsregulering efter miljø- og fødevareministeriets nærmere bestemmelse.

Hvad kan der klages
over?
Klagefrist

Hvornår må tilladelsen udnyttes

Hvem kan klage?
Jf. Vandløbslovens
§ 84

Nærmere bestemmelse jf. bekendtgørelsens kapitel 8

•

•

Krav til behandling
af klage, jf. Lov om
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage vandløbsmyndighedens afgørelse efter
bekendtgørelsens §3, §4 og §25.
Vandløbsmyndigheden kan efter ansøgning meddele tilladelse
til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager efter bekendtgørelsens § 5 og § 9, jf. § 17, uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages.

Vejledning om klage findes på klageportalen under www.naevneneshus.dk under Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Der skal betales gebyr for nævnets behandling af klagen. Gebyret er
i øjeblikket 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder
og organisationer. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Afvises realitetsbehandling eller får klager helt eller delvist medhold i klagen tilbagebetales gebyret.

