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HISTORIE

� Oprettet ved lov den 1. februar 2017

� Sammenlægning af Natur- og Miljøklagenævnet og Klagecenter for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

� Samtidig udskillelse af sager om planforhold til det nyoprettede 
Planklagenævn
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OM NÆVNET

� Den øverste og uafhængige administrative klageinstans for afgørelser 
indenfor Miljø- og Fødevareministeriets område

� Rekursinstans

� Prøvelse af kommunens afgørelse

� To-instans-princippet

� Miljø- og Fødevareklagenævnet sekretariatbetjenes af Nævnenes 
Hus i Viborg
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NÆVNENES HUS

� Selvstændig styrelse under Erhvervsministeriet

� Ca. 180 medarbejdere – ca. 45 medarbejdere tilknyttet betjening af 
Miljø- og Fødevareklagenævnet

� Leverer sekretariatsbistand til 16 uafhængige (og meget forskellige) 
domstolslignende nævn

� forskel i forhold til det tidl. Natur- og Miljøklagenævn, hvor 
medarbejderne var en del af ”nævnet”
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NÆVNETS STRUKTUR

� En formand, der er udpeget af erhvervs- og vækstministeren

� To medlemmer, der er udpeget af landsretterne blandt retternes 
medlemmer 

� To sagkyndige eller 4 læge medlemmer
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NÆVNETS AFDELINGER

� Industriforhold

� Jordforureningsforhold 

� Grundvands- og 
vandforsyningsforhold

� Jordbrugsforhold

� Marine forhold

� Ferskvandsforhold

� Fødevareforhold

� Veterinærforhold 

� Den læge afdeling, der består af 
4 medlemmer, der udpeges af 
Folketinget
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EN SAG VED NÆVNET

� Kræver initiativ fra en berørt borger, virksomhed eller 
interesseorganisation

� Klager skal være klageberettiget – typisk væsentlig, individuel berørt eller 
særlig lovbestemt klageadgang f.eks. Danmarks Fiskeriforening eller 
Danmarks Naturfredningsforening 

� Der skal være klaget inden for klagefristen – f.eks. 4 uger

� Der skal været klaget over noget, som nævnet har kompetence til at 
efterprøve
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NÆVNSSAGER OG FORMANDSAFGØRELSER

� Nævnslovens § 8: Formanden kan træffe afgørelse på nævnets vegne i alle 
sager, der ikke indeholder spørgsmål af større eller principiel betydning, og i 
sager, hvis afgørelse alene beror på en juridisk vurdering.

� I praksis træffes over 90 % af afgørelserne som formandsafgørelser (særligt 
udbredt på miljøbeskyttelsesområdet)

Større eller principiel sag?

• Afvejning af væsentlige natur- og miljøværdier ift. andre væsentlige beskyttelsesværdige 
interesser, herunder afgørelser af særligt vidtrækkende økonomisk betydning for 
samfundet eller for afgørelsens adressat

• Fravigelse af tidligere praksis eller fastlæggelse af ny praksis

MARTS 2018



NÆVNETS PRØVELSE

Nævnslovens § 11

§ 11, stk. 1. Nævnet kan begrænse sin prøvelse af en afgørelse til de 
forhold, der er klaget over.

Stk. 2. Hvis en klage indeholder flere klagepunkter, kan nævnet 
begrænse sin prøvelse til de væsentligste forhold.
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NÆVNETS PRØVELSE

Stk. 1: prøvelsen kan begrænses til ”de forhold, de r er klaget over”
�Modifikation i forarbejder: ex officio prøvelse ift. ”åbenbare og 

væsentlige mangler”, f.eks. EU-ret.

Stk. 2: prøvelse [af klagepunkterne] kan begrænses til ”de 
væsentligste forhold” 

�Forarbejder: Relevant ifm. hjemvisning (vejledningspligt, jf. § 12)

�Ved stadfæstelse prøves alle klagepunkter, dog evt. samlet opsamling 
ift. ”bagateller” 
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NÆVNETS PRØVELSE

�Som udgangspunkt foretager nævnet en fuld prøvelse –
dvs. prøvelse af faktum, retsreglernes anvendelse og 
førsteinstansens skøn

� Hvis sagen synes tilstrækkeligt oplyst, lægger nævnet det angivne faktum til 
grund

� Hvis kommunens skøn er baseret på særlig sagkundskab eller 
lokalkendskab udviser nævnet tilbageholdenhed ved prøvelsen

� På visse sagsområder (f.eks. VVM) er nævnets kompetence begrænset til en 
retlig prøvelse – dvs. nævnet kan ikke prøve skønnet /hensigtsmæssigheden
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ENKELTE GENERELLE PUNKTER OM 
OVERFLADEVANDSAGER

Opmærksomhedspunkter i forbindelse med nævnets behandling af 
udledningstilladelser meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28: 

� Habitatdirektivet

� Vandrammedirektivet

� VVM-procedure

� Fastsættelse af udlederkrav

�Overvej om relevant
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