Klagemulighed
Efter miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3 kan vedtagelse af en spildevandsplan ikke påklages til anden
administrativ myndighed. Det vil sige, at du ikke kan påklage den endelige vedtagelse af Tillæg nr. 2 til
Spildevandsplan 2016-2021, Norborg Resort.
I forbindelse med offentliggørelse af et spildevandsplantillægget har du mulighed for at klage over
miljørapporten efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 48,
stk. 4. I henhold til denne bestemmelse kan kun retlige spørgsmål vedrørende afgørelsen påklages.
Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra spildevandsplantillæggets offentliggørelse.
Din klage skal indgives skriftligt til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på
www.borger.dk og www.virk.dk.
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes via
Klageportalen til Sønderborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i
Klageportalen.
Når du klager, opkræver Planklagenævnet et gebyr for behandling af klagen. Gebyret er på 900 kr. for
privatpersoner og på 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret via betalingssystemet i
Klageportalen. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås
via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk. På nævnets hjemmeside kan du også læse om reglerne for,
hvornår og om gebyret tilbagebetales.
Planklagenævnet skal 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
Sønderborg Kommune, så vidt muligt elektronisk på by-landskab@sonderborg.dk. Kommunen videresender
herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.

Søgsmål
Du har mulighed for at indbringe afgørelsen for domstolene (søgsmål) eller efter omstændighederne for
Folketingets Ombudsmand. Vær opmærksom på, at du ikke har krav på at få behandlet din klage ved
ombudsmanden.
Hvad angår miljørapporten og spildevandsplantillægget kan disse afgørelser indbringes for domstolene
inden for en søgsmålsfrist på 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt jf. hhv. miljøvurderingslovens §
54 og miljøbeskyttelseslovens §101.

