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Bilag 4 - Klagevejledning - Vandforsyningsloven og VVM 
 

I henhold til Vandforsyningslovens1 §§ 75 og 80 kan følgende klage over tilladelsen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet: 

• Afgørelsens adressat 

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

• Danmarks Naturfredningsforening  

• Danmarks Sportsfiskerforbund  

• Forbrugerrådet  
 
Varde Kommunes vurdering af det ansøgte i forhold til VVM-reglerne kan ifølge § 49 i Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)2 påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages. De klageberettigede er: 
 

• Miljø- og fødevareministeren 
• enhver med retlig interesse i sagens udfald 
• landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø 

eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter 
eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer  
 

Klagefristen udløber 4 uger fra den dato hvor afgørelsen er annonceret på Varde Kommunes hjemmeside. 
Klagefristen er den 6. december 2022. Klagen skal være godkendt og der skal være betalt 
gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.  
 
Du klager via Klageportalen (Miljø- og Fødevareklagenævnet), som du finder et link til på 
https://naevneneshus.dk/ . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, 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 på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen.  
 
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 Varde Kommune, Naturcenteret, Bytoften 2, 
6800 Varde eller på e-mail til vardekommune@varde.dk. Varde Kommune videresender herefter 
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes.  
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der i forbindelse med tilladelsen skal 
udføres bygge- og anlægsarbejde, må dette ikke sættes i gang før klagefristen er udløbet.  
 
Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.  
 

Domstolsprøvelse 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter afgørelsen eller 
beslutningen er meddelt.  

 
 
1 Lov om vandforsyning m.v., (Vandforsyningsloven), Lov nr. 299 af 8. juni 1978 jf. lovbek. nr. 602 af 10. maj 2022 

2 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lov nr. 425 af 18. maj 2016 jf. 

lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 2021. 
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