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Klagevejledning vandhandleplan 2009-2015 

Vedtagelse og klage 

Vandhandleplanen er vedtaget efter bestemmelserne i Miljømålsloven1. Et forslag til planen har 

været i offentlig høring fra 27. maj 2015 til 23. juli 2015. Der er modtaget to høringssvar. Et 

resumé af henvendelserne samt Tønder Kommunes bemærkninger er vedlagt handleplanen 

som bilag 1. Handleplanen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside den 28. august. 

2015. Der kan klages over afgørelsen. En klage kan indgives af: 

 

 Miljøministeren. 

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

 Offentlige myndigheder. 

 Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø. 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

 Væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

En eventuel klage skal være skriftlig og stiles til Natur- og Miljøklagenævnet via deres klage-

portal. Klagefrist er den 28.september 2015. En eventuel klage har ikke opsættende virkning, 

med mindre klagenævnet beslutter noget andet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklage-

nævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenæv-

net begynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den 

anviste måde og inden den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Du kan 

læse mere om klageregler og gebyrer på Natur og Miljøklagenævnets hjemmeside 

www.nmkn.dk.  

Fristen for eventuelle søgsmål ved domstolene er 6 måneder. 
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