BILAG 1 - KLAGEVEJLEDNING
Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven.
Klagefrist
Klagefristen er 4 uger fra den dag tilladelsen er meddelt. Hvis tilladelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

19. JULI 2021

Klagefristen begynder
Hvis afgørelsen er sendt til dig begynder fristen at løbe fra det tidspunkt afgørelsen er kommet frem til dig. Beregningen afhænger af, om du har fået afgørelsen
med digital eller fysisk post:
Har du fået afgørelsen med fysisk post - almindelig post: Det vil som udgangspunkt blive lagt til grund, at afgørelsen er kommet frem til dig 6 hverdage efter
datoen på afgørelsen.
Har du fået afgørelsen med digital post (e-mail, e-Boks, borger.dk): Det vil som
udgangspunkt blive lagt til grund, at afgørelsen er kommet frem til dig den dag,
hvor afgørelsen er tilgængelig i postløsningen.
Klagefristen udløber
Klagefristen udløber klokken 23:59 det døgn, hvor fristen udløber. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges klagefristen dog til
den følgende hverdag.
Hvem kan klage
Tilladelsen kan påklages af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.
Klagegebyr
Ved indgivelse af klage opkræves et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
Gebyret skal betales med betalingskort i forbindelse med oprettelse af klagen.
Først når gebyret er betalt, betragtes sagen som korrekt indgivet. Yderligere information om gebyrordningen findes på følgende link: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/.
Hvordan klager man
Klage skal ingives via Klageportalen som du finder på et af følgende links
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet,
https://www.borger.dk/ eller https://virk.dk/. Søg efter ”klageportal” ved brug af
de to sidstnævnte links. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Guldborgsund Kommune i Klageportalen. Herefter videresender kommunen klagen til Miljøog Fødevareklagenævnet.
Efterfølgende kommunikation om klagesagen skal også ske via Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke
er indgivet via Klageportalen. Nævnet kan dog undlade at afvise en klage, hvis der
er særlige forhold der berettiger til fritagelse fra brug af Klageportalen.
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Fritagelse fra brug af Klageportalen
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Guldborgsund Kommune, e-mail teknik@guldborgsund.dk,
tlf. 5473 1000 eller sende anmodningen som brev til Guldborgsund Kommune,
Center for Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Herefter videresender
kommunen din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.
Husk at søge fritagelse i meget god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet
inden klagefristen udløber.
Betydning af klage
Klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden (Miljø- og Fødevareklagenævnet) bestemmer andet. Dette betyder, at tilladelsen kan udnyttes, og ikke behøver at afvente en afgørelse i klagenævnet. Udnyttelse af tilladelse inden klagefristens udløb sker på eget ansvar, da nævnet kan
ændre afgørelsen.
Eventuel domstolsprøvelse
Søgsmål til prøvelse af denne tilladelse skal være anlagt inden 6 måneder efter, at
afgørelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis tilladelsen er
offentligt bekendtgjort, regnes fristen altid fra bekendtgørelsen.

