
 

Klagevejledning  

Ifølge havstrategiloven træffer miljø- og fødevareministeren afgørelse om basisanalyserne, beskrivelserne 

af god miljøtilstand, fastsættelsen af miljømål og dertil knyttede indikatorer, overvågningsprogrammerne 

og indsatsprogrammerne, dvs. havstrategierne.  

Disse afgørelser kan påklages, men kun for så vidt angår tilvejebringelsen af havstrategierne. Med andre 

ord kan kun processuelle spørgsmål påklages. 

Følgende er klageberettiget: 

1) Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 

2) Offentlige myndigheder. 

3) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø. 

4) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative 

interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

5) Erhvervsorganisationer, der varetager interesser inden for lovens område. 

Proces for klagesag 

Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter havstrategiernes offentliggørelse. Hvis klagefristen udløber på 

en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En klage har ikke opsættende 

virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet. 

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på 

www.borger.dk eller www.virk.dk som normalt, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen 

til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Hvis myndigheden vil fastholde den påklagede afgørelse, 

videresendes denne til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal der 

betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016 

niveau), jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og 

gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til at gøre undtagelse. Hvis man ønsker at blive fritaget for at 

bruge Klageportalen, skal man 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 anmodningen kan imødekommes.  



Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. Der gælder ikke en frist for 

indbringelse af myndighedernes afgørelser for domstolene. Uanset om der anlægges retssag, er man 

forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme 

noget andet.  

Du kan kontakte Miljø- og Fødevareministeriet, hvis du har spørgsmål til en afgørelse om havstrategierne, 

eller hvis du er i tvivl om, hvordan du kan klage.  

Miljø- og Fødevareministeriet  

Slotsholmsgade 12  

1216 København K  

Telefon + 45 38 14 21 42  

E-mail mfvm@mfvm.dk 


