
Klagevejledning 
Vedtagelsen af planen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. 
miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3. 

Miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse kan påklages efter 
miljøbeskyttelseslovens regler jf. Miljøvurderingslovens §48 stk. 2. 

Klageberettigede er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, ejer af 
areal, Vandmiljø Randers A/S, Sundhedsstyrelsen (Styrelsen For Patientsikkerhed, Tilsyn og 
Rådgivning), Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Danmarks Fiskeriforening jf. 
miljøbeskyttelseslovens §§ 98-99. 
 
Klageberettigede er desuden: 

 Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som 
hovedformål samt lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager 
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og klagen 
har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Foreningens eller organisationens 
klageret er betinget af, at afgørelsen er af den type, som den lokale forening eller 
organisation i overensstemmelse med forudgående anmeldelse overfor kommunen efter 
miljøbeskyttelseslovens § 76, stk. 1 har ønsket underretning om. 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har 
beskyttelse af natur og miljø som hovedformål. 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål 
at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser 
og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Lokale afdelinger af de 
landsdækkende foreninger eller organisationer er efter § 100 stk. 4 i 
miljøbeskyttelsesloven ikke klageberettiget. Derfor skal en evt. klage indsendes via den 
landsdækkende forening eller organisation. 

 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers 
klageberettigelse. 
 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om miljøvurdering eller sammenfattende redegørelse, 
kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen 
ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt gebyr for at klage. 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 Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag tilladelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 93. 
 
Afgørelsen kan endvidere prøves ved en domstol. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, eller en eventuel 
klage er afgjort. 


