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Reglerne fremgår af lovens kapitel 12 
 

Hvem kan klage: Kommunens afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet (inden den 1. fe-

bruar 2017) eller til Miljø- og Fødevareklagenævnet (fra den 1. februar 2017) af i)  

1. adressaten for afgørelsen (normalt ansøgeren), 

2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

3. offentlige myndigheder, 

4. en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 

5. lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

6. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 
natur og miljø, og 

7. landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

  
  
4 ugers klagefrist: Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt be-

kendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber 

på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En tilladelse må 

ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 

  
Opsættende virkning: Hvis der klages rettidigt, må en tilladelse ikke udnyttes, før klagen er afgjort, med min-

dre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
  
Klagen sendes til: En eventuel klage indgives direkte til Natur- og Miljøklagenævnet på Klageportalen. Du 

kan finde et link hertil på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på 
www.borger.dk eller www.virk.dk. Du skal også anvende digital selvbetjening ved indgi-
velse af en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

  
Orientering: Kommunen giver den, der har fået en tilladelse, underretning om en indgivet klage og 

om klagens opsættende virkning. 
  
 Civil retssag 

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være an-

lagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt be-

kendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

  

Opkrævning af gebyr: Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du 
indbetaler et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du 
skal også betale gebyr for behandling af sager i Miljø- og Fødevareklagenævnet på 900 
kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for organisationers og virksomheders vedkommen-
de fra den 1. februar 2017. 

Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, 
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker dig fritaget for at bruge Klagepor-
talen, skal du sende en begrundet ansøgning til kommunen, som sender den videre til 
nævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning efterkommes. 

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klageren får helt eller delvis medhold i sin klage, 
2) afgørelsen ændres eller ophæves eller 
3) betalingsfristen er overskredet, du ikke er klageberettiget eller nævnet ikke har 

beslutningskompetence i sagen. 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis det kun er fristen for efterkommelse af afgørelsen, 
som ændres efter nævnets behandling af sagen. 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk 

 

                                                 
i Ved klage efter stk. 1, nr. 5 og 6, kan Natur- og Miljøklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisa-

tionerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde. 
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