
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

08-06-2022 

Ref.: Jeanett Dam 

Sagsnr.: 21/1171 

Dokumentnr.: 76136/22 

 

 

 

Side 1 / 1 

Klagevejledning – Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at 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. 
Klagefristen på denne afgørelse er d. 15. juli 2022. 
 

Du klager via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk.  
- typisk med NEM-ID. Klagen sendes via 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, som du finder via Nævnenes Hus – 

www.naevneneshus.dk 
 

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 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se 
betingelserne for at blive fritaget. 
 
Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning, 

medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 
 
Afgørelsen kan indbringes for domstolene. 
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.  

6 måneders fristen gælder kun for afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven. 

 
 

Klageparter vandløbsloven 
• Den afgørelsen er rettet til. 

• Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 
 

Klageparter efter naturbeskyttelseslovens §3 
 

DN Varde afdeling v/Merete V. 
Hansen 

dnvarde-sager@dn.dk 

Miljøstyrelsen  mst@mst.dk 

Naturstyrelsen Blåvandshuk Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl blh@nst.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, 

Varde 

 varde@dof.dk 

Dansk Ornitologisk Forening Vesterbrogade 140, 1620 

København V. 

natur@dof.dk 

Dansk Botanisk Forening  dbf.oestjylland@gmail.com 

ARKVEST – Arkæologi Vestjylland, Lundvej 4, 6800 
Varde 

post@arkvest.dk 

Landboretligt Udvalg, att. 

Laila Kubel Madsen 

Nordre Boulevard 95, 6800 

Varde 

lkm@lrs.dk 

Friluftsrådet  sydvestjylland@friluftsraadet.dk 
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