
Klagebestemmelser og klagefrist 
 
Afgørelsen efter vandløbsloven og dispensationen efter naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet af 

- adressaten for afgørelsen, 
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
- offentlige myndigheder, 
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, 
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 

Tilladelsen efter planloven kan påklages til Planklagenævnet af  

- miljøministeren  
- enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om 

nationalparker, 
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og 

miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, når 
foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og 
foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.  

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er annonceret på Varde Kommunes 
hjemmeside. 

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk 
eller www.virk.dk - typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du 
betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr 
rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller Planklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus – 
www.naevneneshus.dk.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller Planklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 
og/eller Planklagenævnet på e-mail mfkn@naevneneshus.dk og/eller plan@naevneneshus.dk eller til 
Varde Kommune, Naturcenteret, enten til adressen Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til 
vardekommune@varde.dk. Hvis du sender din anmodning til Varde Kommune, videresendes anmodnin-
gen herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har således opsættende virkning, 
medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller Planklagenævnet bestemmer andet. 

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er 
bekendtgjort af kommunen eller – i forbindelse med klage – af Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller 
Planklagenævnet. 
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