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Inspirationspapir om den organisatoriske struktur og sagsgangen i Naturkla-
genævnet og Miljøklagenævnet. 
 
Som led i overvejelserne om klagesystemets fremtidige organisering indeholder 
dette arbejdsnotat en beskrivelse af, hvordan sagsgangene i Naturklagenævnet og 
Miljøklagenævnet er tilrettelagt. 
 
Det skal indledningsvist nævnes, at miljøret som juridisk disciplin er karakteriseret 
ved en omfattende brug af rammelovgivning med brede formålsbestemmelser. Ud-
budsdirektiverne indeholder derimod et sæt meget detaljerede procedureregler. 
 
Der gælder endvidere inden for miljøretten det særlige forhold, at et alment hensyn 
– hensynet til miljøet – i en vis forstand udgør en 3. part i sagerne. Herudover vil 
forandringer i miljøet og naturen ofte berøre en bredere kreds af personer end sa-
gens parter, hvorfor der i konkrete sager kan være mange interessenter.1 Et tilsva-
rende perspektiv kendes ikke på udbudsområdet. 
 
Til trods for disse forskelle kan navnlig de beføjelser, som formændene for de to 
nævn er tillagt, være en mulig inspirationskilde. 
 
1. Generelt om Naturklagenævnet 
Naturklagenævnet er et uafhængigt nævn nedsat af miljøministeren i henhold til § 
79 i lov om naturbeskyttelse. Naturklagenævnet er øverste administrative myndig-
hed i fredningssager og klageinstans for afgørelser efter en række love om regule-
ring af fast ejendom: planloven, naturbeskyttelsesloven, råstofloven, skovloven, 
masteloven, sommerhusloven, kolonihaveloven, lov om miljømål og lov om miljø-
vurdering af planer og programmer. 
 
Nævnets sammensætning er bestemt i lovens §§ 80-83. Det består af en formand, 
som udpeges af miljøministeren, to højesteretsdommere og 7 medlemmer, der ud-
peges af Folketinget. Nævnet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af med-
lemmerne, herunder formanden eller en viceformand, er til stede. Nævnets afgørel-
se i de enkelte sager træffes ved almindelig stemmeflerhed. Afgørelserne kan som 
hovedregel ikke indbringes for anden administrativ myndighed.  
 

                                                      
1 Se herved Regeringens Moderniseringsprogram, der indeholder overvejelser vedrørende 
klagesystemet på miljøområdet. 
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Rammerne for nævnets arbejde er nærmere fastlagt i naturbeskyttelsesloven og be-
kendtgørelse om forretningsorden for Naturklagenævnet.  
 
1.1. Nærmere om klageordningen 
Det er ovenfor nævnt, at Naturklagenævnet er klageinstans for en række love om 
regulering af fast ejendom. Som et eksempel på hvordan klageordningen i praksis 
fungerer, vil notatet fokusere på den lov, som afføder langt de fleste klager til næv-
net: planloven.  
 
Nævnets mulighed for at behandle klager efter planloven afhænger af, hvilken type 
afgørelse, der klages over.  
 
Det følger af planlovens § 58, stk. 1, nr. 1, at kommunalbestyrelsers landzoneafgø-
relser kan påklages til nævnet. Nævnet kan foretage fuld prøvelse2 og vil således 
kunne ændre en afgørelse, såvel hvis afgørelsen er i strid med gældende ret, som 
hvis afgørelsen er urimelig. I 2005 modtog nævnet 454 landzoneklager.  
 
Den største kategori af sager er dog de retlige klager efter planloven jf. lovens § 58, 
stk. 1, nr. 4. Denne kategori omfatter regionsråds og kommunalbestyrelsers øvrige 
afgørelser efter planloven, og i disse sager kan nævnet kun behandle retlige spørgs-
mål. Et eksempel på et retligt spørgsmål er, om en dispensation fra en lokalplan er 
lovlig. I 2005 modtog nævnet 1196 retlige klager (planloven). 
 
Det fremgår af planlovens § 60, stk. 2, at klager over landzoneafgørelser indgives 
skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender 
klagen til Naturklagenævnet tillige med sagens akter. I andre sager indgives skrift-
lig klage direkte til Naturklagenævnet.  
 
1.2. Formandens kompetencer og sekretariatsfunktionen 
Nævnets administration varetages af et sekretariat, der tillige bistår med forbere-
delsen og udførelsen af nævnets beslutninger. Nævnet kan endvidere hente vejle-
dende udtalelser fra særligt sagkyndige. Dette følger af naturbeskyttelseslovens § 
84. 
 
Nævnets sekretariat undersøger om klagen er indsendt rettidigt, om gebyret er be-
talt, og om den, der klager, er klageberettiget. Er disse formelle betingelser ikke 
opfyldt, afvises klagen. Er formalia opfyldt, vurderer sekretariatet, hvilke oplys-
ninger der skal fremskaffes i sagen og forbereder herefter sagen enten til afgørelse 
af formanden eller en egentlig nævnsbehandling. Sekretariatet bistår endvidere med 
udformning og meddelelse af nævnets afgørelser. 
 
Sekretariatet ledes af nævnets formand med bistand af fire viceformænd og en ad-
ministrationschef. Formanden tilrettelægger nævnets arbejde, fastsætter tid, sted og 
dagsorden for nævnets møder og drager omsorg for udførelsen af nævnets beslut-
ninger. Der er ansat ca. 50 personer i sekretariatet, hvoraf hovedparten er jurister. 

                                                      
2 Tilsvarende gælder i sager om ekspropriation og VVM-sager. 
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Formanden, der skal have bestået juridisk kandidateksamen, er i naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, tillagt en særlig kompetence til på nævnets vegne at afgøre en 
klage efter f.eks. planloven, når klagen ikke skønnes at indeholde ”spørgsmål af 
meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål”. Denne hjemmel udnyttes i 
vid udstrækning til at lade mindre og ikke-principielle sager afgøre af formanden.  
 
1.3. Sagsbehandlingstider 
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager behandlet i Naturklagenæv-
net var både i 2004 og 2005 på 6,4 måneder. Heri indgår også sager, der umiddel-
bart er afvist på grund af manglende klageberettigelse mv. Ses der alene på reali-
tetsbehandlede sager, var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 7 måneder.  
 
Dernæst kan det nævnes, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for retlige kla-
ger efter planloven i 2005 er på 6,3 måneder, og for landzoneklager 6,6 måneder. 
 
2. Generelt om Miljøklagenævnet 
Miljøklagenævnet er øverste klageinstans for en række afgørelser truffet i medfør 
af lov om miljøbeskyttelse, lov om jordforurening, lov om miljø og genteknologi, 
lov om miljømål, lov om kemiske stoffer og produkter, lov om CO2-kvoter, hav-
miljøloven, vandforsyningsloven, lov om aktindsigt i miljøoplysninger og lov om 
miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug.  
 
Nævnet består af en formand, en eller flere stedfortrædere for formanden og et an-
tal beskikkede sagkyndige medlemmer jf. miljøbeskyttelseslovens § 104, stk. 1. 
Nævnet er uafhængigt af instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørel-
se, jf. samme lovs § 102, stk. 2. Nævnet træffer endvidere sine afgørelser ved stem-
meflertal jf. § 106, stk. 2. 
 
Det skal bemærkes, at pr. 1. januar 2007 er klagesystemet grundlæggende ændret, 
således at nævnet nu er 1. og eneste klageinstans i forhold til kommunerne og de 
statslige miljøcentre. Miljøankenævnet erstatter hermed Miljøstyrelsen og Skov- og 
Naturstyrelsen som klageinstans i forhold til de kommunale myndigheders afgørel-
ser. Det forventes derfor, at antallet af sager vil stige væsentligt. 
 
Rammerne for nævnets arbejde er nærmere fastlagt i miljøbeskyttelsesloven og be-
kendtgørelse om forretningsorden for Miljøklagenævnet.  
 
2.1. Formanden kompetencer og sekretariatsfunktionen 
Nævnets administration varetages af et sekretariat, der tillige bistår med behandlin-
gen af de sager, der indbringes for nævnet jf. lovens § 104, stk. 2. 
 
Det fremgår af lovens § 106, stk. 1, at afgørelsen i den enkelte sag træffes af for-
manden eller en stedfortræder og 2 eller 4 sagkyndige medlemmer. Formanden el-
ler dennes stedfortræder er dog tillagt en særlig kompetence i loven til at træffe af-
gørelse på nævnets vegne i sager, der ikke indeholder spørgsmål af større eller 
principiel betydning og i sager, hvis afgørelse alene beror på en juridisk vurdering. 
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Det er formanden selv eller denne stedfortræder, der vurderer, om en sag skal hen-
vises til en egentlig nævnsbehandling, eller skal afgøres af formanden eller dennes 
stedfortræder jf. § 3 i forretningsordenen. 
 
Der er dog med hjemmel i § 106, stk. 3, etableret en række visitationsudvalg inden 
for de enkelte lovområder, der inden for en vis frist kan forlange sager, der er visi-
teret til formanden, forelagt til afgørelse i selve nævnet. De nærmere regler for ud-
valgenes sammensætning er fastlagt i forretningsordenen. 
 
Formanden er tillige i forretningsordenens § 3, stk. 4, tillagt en særlig kompetence 
til at bestemme, at en fuldmægtig, der er knyttet til nævnet og har bestået juridisk 
kandidateksamen, midlertidigt skal deltage i afgørelsen af klager, som stedfortræ-
der for formanden. 
 
2.2. Generelle regler om sagernes behandling 
Formanden er ansvarlig for sagernes oplysning og kan på nævnets vegne fastsætte 
frist for afgivelse af udtalelser fra sagens parter, berørte myndigheder og evt. sag-
kyndige. Formanden bistås i praksis af sekretariatet. 
 
Når forberedelsen af sagen er tilendebragt, og sagen skal afgøres med deltagelse af 
beskikkede medlemmer, beslutter formanden, hvilke beskikkede medlemmer, der 
skal deltage i sagens behandling.  
 
Formanden forelægger sagen for medlemmerne og kan i den forbindelse stille for-
slag om, at sagen afgøres i overensstemmelse med et samtidigt fremsendt udkast til 
afgørelse uden afholdelse af møde jf. § 15 i forretningsordenen. Såfremt et af de 
beskikkede medlemmer ønsker det, skal formanden dog indkalde til et nævnsmøde. 
 
Nævnet bestemmer, om en sag skal forhandles mundtligt med deltagelse af sagens 
parter, og om der skal foretages besigtigelse af det samlede nævn. Dette følger af 
forretningsordenens § 16. 
 
2.3. Sagsbehandlingstider 
Miljøklagenævnet havde i 2005 afgjort 49 % af sagerne på under 3 måneder, 10 % 
af sagerne var afgjort inden for 3-6 måneder, 14 % af sagerne inden for 6- 12 må-
neder, mens 27 % af sagerne havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på over 
12 måneder. Der er tale om en samlet opgørelse over alle typer af sager.  
 
Det kan tillige nævnes, at i 2005 modtog Miljøklagenævnet 46 sager og har afgjort 
45 sager. Tallene må dog forventes at ændre sig på grund af den nye klagestruktur 
på miljøområdet. 
 
Miljøklagenævnet har oplyst, at ca. 25 % af sagerne behandles i nævnet. Resten af-
gøres af formanden. Nævnet har p.t. en sagsbeholdning på 800 sager. 
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3. Inspirationspunkter  
Arbejdet og sagsgangene i de to nævn adskiller sig fra Klagenævnet for Udbud ved 
ikke at have en domstolslignende karakter. Idet det må være en forudsætning for 
det fremtidige klagesystem på udbudsområdet, at kompetencen til at vurdere er-
statningsspørgsmål bibeholdes hos klagenævnet, og at klagesystemet kan varetage 
yderligere civilretlige beføjelser som f.eks. annullation af en kontrakt, synes den 
samlede model fra de to nævn ikke at kunne overføres til udbudsområdet. Dernæst 
håndterer de to nævn et langt større antal sager, der er spredt over mange miljøret-
lige lovgivningsområder. 
 
Der er dog forhold i de kompetencer, som nævnene er tillagt i lovgivningen og i de 
arbejdsmetoder, der anvendes, der kan tjene som inspiration. Det gælder navnlig 
følgende: 
 

• Miljøklagenævnets formand er i forretningsordenen tillagt kompetence til 
at stille forslag om, at sagerne behandles i skriftlig procedure 

 
• Begge nævn bistås af to sekretariater, hvor formændene og viceformænde-

ne i den daglige ledelse suppleres af en administrationschef/en ankechef  
 

• Sekretariaterne har juridiske medarbejdere ansat som varetager sagsbe-
handlingen 

 
På trods af, at der, som angivet, er store forskelle i sammenligningsgrundlaget mel-
lem de to nævn på miljørettens område og Klagenævnet for Udbud, er visse af de 
opregnede punkter i overensstemmelse med de tiltag, der er en del af den foreslåe-
de model 1.  
 
 
 


