Vedtagelse af reviderede vandløbsregulativer

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vandløbslovens kapitel 16. Ved
klage skal det nævnes hvilket vandløb der klages over, samt journalnummeret herpå.
Hvem kan klage?
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:
1. Ansøger
2. Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af:
1. Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
2. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
3. Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Afgørelser efter kapitel 11 a kan påklages af de personer m.v., der er nævnt i ovenstående punkt 1, 2
og 4-6.
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager
efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljø- og fødevareministerens nærmere bestemmelse.
Klageadgang
Klagefristen regnes fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag,
forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Hvis du vil klage, skal det ske via Klageportalen på Borger.dk eller Virk.dk:

•
•
•
•
•
•
•
•

Du skal logge dig på Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med dit NemID
Du skal bruge dokumentet med den afgørelse, som du vil klage over.
Du skal bruge dit dankort eller andet betalingskort til at betale gebyret for at klage.
Du kan skrive din klage direkte i portalen.
Du kan også vælge at vedhæfte dokumenter, f.eks. en begrundelse for din klage eller et billede.
Du får en kvittering på e-mail, når du har godkendt din klage og betalt gebyr.
Du får konkret vejledning i portalen om, hvilke oplysninger du skal skrive.
Din klage skal være godkendt og du skal have betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen inden
kl. 23.59 på dagen for klagefristens udløb, for at klagen er korrekt indsendt.

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside.
Gebyret tilbagebetales, hvis:

•
•
•

klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
klageren får helt eller delvis medhold i klagen
klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen
ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt 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
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der er truffet afgørelse i
sagen. Myndigheden sender herefter anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette
brev.

Må tilladelse/godkendelse udnyttes, hvis jeg klager?
En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer
andet. Det betyder, at tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, førend klagefristen udløber, eller,
hvis der er klaget over afgørelsen, før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.
Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager vedr.
broer, overkørsler og krydsning af vandløb eller lignende uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse
påklages, når sagen angår foranstaltninger, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på
vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

