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GLADSAXE KOMMUNE 

Byplan og landskab 

 
NOTAT 

Klagevejledning 
Dato: 11. december 2017 

Af: Anders Christiansen 

 

 

 

Klage over VVM-tilladelse 

VVM-tilladelsen omfatter kun forholdet til planlovens VVM-regler. Der er 
med denne afgørelse ikke taget stilling til, at anlægget forudsætter tilladelse 
efter anden lovgivning. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdæk-
kende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen 
af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er offentliggjort den 13. december 
2017. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fø-
devareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på 
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 
plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er til-
gængelig for myndigheden i Klageportalen. 
 
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 
1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med beta-
lingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangs-
punkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er 
særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klagepor-
talen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har 
truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen 
til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes. 
 
Gladsaxe og Herlev Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene in-
den seks måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. En klage har 
som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men Miljø- og Fødevareklage-
nævnet kan i medfør af planlovens § 60, stk. 3 beslutte, at tilladelsen ikke 
må udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde, at eventuelt igangsatte bygge- 
og anlægsarbejder standses. 
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Klage over udledningstilladelse 

Udledningstilladelse fra Kagsåparkens Regnvandsanlæg til Kagså kan påkla-
ges til Miljø- og Fødevareklagenævnet i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 11. 
 
Klageberettigede er de eller den godkendelsen er rettet til, berørte parter 
samt enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sa-
gens udfald. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse af afgørelsen, der vil 
sige senest den 15. januar 2018.  
 
Klagen skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klagenævnets 
klageportal. Link til klageportalen findes på Miljø- og Fødevareklagenævnet 
hjemmeside, www.nmkn.dk 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af sagen. 
Gebyrets størrelse er 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og 
organisationer for behandling af sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen 
bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget 
eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle 
klagen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser som udgangspunkt klager, der ikke 
indgives via klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge kla-
geportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herlev Kommune, 
Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev eller tm@her-
lev.dk eller Gladsaxe Kommune, miljøafdelingen, Rådhus Allé 7, 2860 Sø-
borg eller miljo@gladsaxe.dk 
 
Gladsaxe og Herlev kommuner videresender din anmodning til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes. 
Yderligere oplysninger fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemme-
side. 
 
Afgørelsen kan prøves ved domstolene i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 
§ 101 inden 6 måneder fra den dato afgørelsen er meddelt, det vil sige se-
nest den 13. juni 2018, eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter, at 
den endelige administrative afgørelse foreligger. 
 
  
Klage over Vandløbsreguleringssag  

Afgørelse om nedlæggelse af Kagsåens øverste strækning, bortset for 
spørgsmål om erstatning og andre økonomiske spørgsmål, kan i medfør af 
vandløbslovens § 80, lovbekendtgørelse 127 af 26. januar 2017, påklages til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er den eller de godken-
delsen er rettet til, berørte grundejere samt enhver, der må antages at have 
individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.  
 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse af afgørelsen, der vil sige senest 
den 15. januar 2018. 
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Klagen skal indgives Miljø- og Fødevareklagenævnet via klagenævnets kla-
geportal. Du finder link til klageportalen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside, www.nmkn.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et 
gebyr på 900 kr. fra privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og orga-
nisationer for behandling af sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen gives 
medhold i klagenævnets afgørelse.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser som udgangspunkt klager, der ikke 
indgives via klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge kla-
geportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herlev Kommune, 
Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev eller tm@her-
lev.dk eller Gladsaxe Kommune, miljøafdelingen, Rådhus Allé 7, 2860 Sø-
borg eller miljo@gladsaxe.dk  
 
Gladsaxe og Herlev kommuner videresender din anmodning til Miljø- og Fø-
devareklagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes. For 
flere oplysninger se Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside på 
www.nmkn.dk 
 
En klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenæv-
net beslutter andet, jf. vandløbslovens § 82, stk. 6. 
 
Anlægsarbejder må ikke påbegyndes før klagefristens udløb, det vil sige d. 
15. januar 2018 eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Miljø- og Føde-
vareklagenævnets afgørelse foreligger, jf. vandløbslovens § 82, stk. 8. 
 
 
 


