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Klagevejledning 
 

Der kan klages over afgørelsen til Planklagenævnet af  

 

 ansøgeren,  

 Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord  

 enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen,  

 klageberettigede foreninger og organisationer. 

 

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på www.hedensted.dk. Klagefristen er fire uger efter 

datoen for offentliggørelse. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og be-

talt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen ud-

løber. 

 

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende 

Klageportalen. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link 

til disse steder via forsiden af nævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, 

findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side. På www.nmkn.dk kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageporta-

len, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og email-adresse 

til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, 

at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbe-

tales et gebyr. Klagegebyret er for 2017 fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for 

virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrord-

ningen 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, eller  

 klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

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 har truffet 

afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklage-

nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

http://www.hedensted.dk/

