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Orientering om beregning af klagefrister ved klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet
1.

Postnord har ændret forsendelsestiden

Postnord (førhen Post Danmark) indførte pr. 1. juli 2016 nye typer af
breve i stedet for A- og B-breve. Det fremgik af et tidligere orienteringsbrev1, at Postnord kun forventede at uddele almindelige breve 2 gange
om ugen. Dette har Postnord ændret, således at der nu udbringes breve 5
gange om ugen. Desuden fremgik det, at Postnord ville udbringe quickbreve om lørdagen. Dette er ligeledes ændret, idet disse fremover kun
udbringes mandag – fredag. Forsendelsestiden for fysisk post er derfor
ændret. Se evt. Postnords hjemmeside: www.post.dk.
En del af de afgørelser, som kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, sendes som fysisk post. Hvis afgørelsen ikke er blevet offentliggjort, løber der normalt en klagefrist på 4 uger fra det tidspunkt, hvor
afgørelsen er afleveret i modtagerens postkasse. Se evt. mere om klagefristerne på Nævnenes Hus’ hjemmeside: www.naevneneshus.dk. De nye
forsendelsestider har derfor betydning for beregning af klagefristen.
Hvis en afgørelse er sendt som fysisk post, og afgørelsen ikke er blevet
offentliggjort, vil Miljø- og Fødevareklagenævnet fremover beregne klagefristen med udgangspunkt i følgende:
Afgørelser sendt som almindeligt brev


Betragtes som kommet frem til modtageren 4 hverdage (mandag fredag) efter afsendelsen.

Afgørelser sendt som quickbrev


1

Betragtes som kommet frem til modtageren 2 hverdage (mandag fredag) efter afsendelsen.
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Hvis der er oplysninger, som tyder på, at det almindelige brev eller
quickbrevet først er modtaget senere, vil nævnet dog undersøge det
nærmere. Hvis det viser sig, at brevet rent faktisk er modtaget på en senere dato, vil nævnet beregne klagefristen fra denne dag.
2.

Angivelse af dato for klagefristens udløb

I forhold til afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven2, husdyrbrugloven3 og
havmiljøloven4, som kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet,
har den myndighed, som træffer afgørelsen, pligt til at oplyse datoen for
klagefristens udløb. Dette bør ske efter følgende retningslinjer:
Hvis afgørelsen offentliggøres / bekendtgøres
Hvis afgørelsen efter lovgivningen skal offentliggøres eller bekendtgøres, skal klagefristen altid beregnes fra datoen for offentliggørelsen / bekendtgørelsen. Dette uanset, hvornår og hvordan afgørelsen meddeles direkte til adressaten og eventuelle andre parter i
sagen.
Hvis afgørelsen kun sendes som almindeligt brev eller quickbrev (dvs.
offentliggøres / bekendtgøres ikke)
Hvis myndigheden vælger at sende en afgørelse til en modtager
som almindeligt brev eller quickbrev, skal myndigheden beregne
klagefristen i overensstemmelse med det, som fremgår af pkt. 1
ovenfor.
Hvis afgørelsen kun sendes som e-mail eller digital post (dvs. offentliggøres / bekendtgøres ikke)
Hvis myndigheden sender en afgørelse til en modtager pr. e-mail
eller digital post, skal klagefristen beregnes fra afsendelsesdatoen.
Hvis afgørelsen sendes på forskellige måder til samme modtager
Hvis myndigheden sender til samme modtager på forskellige måder, skal klagefristen for modtageren beregnes fra den tidligste dato, hvor afgørelsen kan være kommet frem til modtageren. Hvis
myndigheden f.eks. sender et almindeligt brev og samme dag sender brevet som vedhæftet fil i en e-mail, skal klagefristen beregnes
fra afsendelsesdatoen for e-mailen.
Hvis afgørelsen sendes på forskellig måde til forskellige modtagere
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Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse
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Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
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Lovbekendtgørelse nr. 116 af 26. januar 2017 om beskyttelse af havmiljøet
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Hvis myndigheden sender på forskellige måder til forskellige modtagere, skal myndigheden beregne og angive klagefristen konkret i
forhold til de enkelte modtagere, så de ikke kan være i tvivl om,
hvilken frist der gælder for dem hver især.
Hvis myndigheden ikke på forhånd ved, hvordan afgørelsen sendes
Hvis myndigheden benytter en teknisk løsning til afsendelse af
afgørelser, som indebærer, at myndigheden ikke på forhånd ved,
hvordan afgørelsen vil blive sendt (f.eks. til e-boks eller som fysisk post), skal myndigheden i afgørelsen angive klagefristerne i
forhold til de relevante forsendelsesmåder på en sådan måde, at
modtagerne ikke kan være i tvivl om, hvilken frist der gælder for
dem.
Bemærk i øvrigt: Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, skal fristen forlænges til førstkommende hverdag.
3.

Miljø- og Fødevareklagenævnet vil følge udviklingen

Postnord tilbyder andre brevtyper, som nogle myndigheder måske bruger
eller fremover vil bruge til forsendelse af afgørelser. Desuden vil der
kunne ske andre ændringer i forsendelse af fysisk post, som kan have
betydning for, hvornår fysisk post må betragtes som kommet frem til
modtageren. Endvidere har Justitsministeriet oplyst, at de vil udsende en
ny cirkulæreskrivelse om beregning af klagefrister i forbindelse med fysisk post.
Miljø- og Fødevareklagenævnet vil derfor følge udviklingen i forhold til
forsendelse af fysisk post og om nødvendigt ændre praksis, hvis forholdene ændrer sig.
***
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet på email til nmkn@naevneneshus.dk.

Annette Nørby
Kontorchef
Stedfortrædende formand
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Sendt til:
Kommunerne, att.: Teknik- og Miljøforvaltninger:
Albertslund Kommune, albertslund@albertslund.dk
Allerød Kommune, kommunen@alleroed.dk
Ballerup Kommune, balkom@balk.dk
Bornholms Regionskommune, post@brk.dk
Brøndby Kommune, brondby@brondby.dk
Dragør Kommune, dragoer@dragoer.dk
Egedal Kommune, kommune@egekom.dk
Fredensborg Kommune, fredensborg@fredensborg.dk
Frederiksberg Kommune, raadhuset@frederiksberg.dk
Frederikssund Kommune, epost@frederikssund.dk
Furesø Kommune, furesoe@furesoe.dk
Gentofte Kommune, gentofte@gentofte.dk
Gladsaxe Kommune, kommunen@gladsaxe.dk
Glostrup Kommune, glostrup.kommune@glostrup.dk
Gribskov Kommune, gribskov@gribskov.dk
Halsnæs Kommune, mail@halsnaes.dk
Helsingør Kommune, mail@helsingor.dk
Herlev Kommune, herlev@herlev.dk
Hillerød Kommune, hillerod@hillerod.dk
Høje-Taastrup Kommune, kommune@htk.dk
Hørsholm Kommune, kommunen@horsholm.dk,
Hvidovre Kommune, hvidovre@hvidovre.dk,
Ishøj Kommune, ishojkommune@ishoj.dk,
Københavns Kommune, okf@okf.kk.dk,
Lyngby-Taarbæk Kommune, lyngby@ltk.dk,
Rødovre Kommune, rk@rk.dk
Rudersdal Kommune, rudersdal@rudersdal.dk
Tårnby Kommune, kommunen@taarnby.dk
Vallensbæk Kommune, kommune@vallensbaek.dk
Århus Kommune, aarhus.kommune@aarhus.dk
Favrskov Kommune, favrskov@favrskov.dk
Hedensted Kommune, raadhus@hedensted.dk
Herning Kommune, kommunen@herning.dk
Holstebro Kommune, kommunen@holstebro.dk
Horsens Kommune, horsens.kommune@horsens.dk
Ikast-Brande Kommune, post@ikast-brande.dk
Lemvig Kommune, lemvig.kommune@lemvig.dk
Norddjurs Kommune, norddjurs@norddjurs.dk
Odder Kommune, odder.kommune@odder.dk
Randers Kommune, randerskommune@randers.dk
Ringkøbing-Skjern Kommune, post@rksk.dk
Samsø Kommune, kommune@samsoe.dk
Silkeborg Kommune, kommunen@silkeborg.dk
Skanderborg Kommune, skanderborg.kommune@skanderborg.dk
Skive Kommune, sk@skivekommune.dk
Struer Kommune, struer@struer.dk
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Syddjurs Kommune, syddjurs@syddjurs.dk
Viborg Kommune, viborg@viborg.dk
Aalborg Kommune, aalborg@aalborg.dk
Brønderslev Kommune, raadhus@99454545.dk
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk
Hjørring Kommune, hjoerring@hjoerring.dk
Jammerbugt Kommune, raadhus@jammerbugt.dk
Læsø Kommune, kommunen@laesoe.dk
Mariagerfjord Kommune, raadhus@mariagerfjord.dk
Morsø Kommune, kommunen@morsoe.dk
Rebild Kommune, raadhus@rebild.dk
Thisted Kommune, thistedkommune@thisted.dk
Vesthimmerlands Kommune, post@vesthimmerland.dk
Faxe Kommune, kommunen@faxekommune.dk
Greve Kommune, raadhus@greve.dk
Guldborgsund Kommune, kommunen@guldborgsund.dk
Holbæk Kommune, post@holb.dk
Kalundborg Kommune, kalundborg@kalundborg.dk
Køge Kommune, raadhus@koege.dk
Lejre Kommune, post@lejre.dk
Lolland Kommune, lolland@lolland.dk
Næstved Kommune, naestved@naestved.dk
Odsherred Kommune, kommune@odsherred.dk
Ringsted Kommune, ringsted@ringsted.dk
Roskilde Kommune, kommunen@roskilde.dk
Slagelse Kommune, slagelse@slagelse.dk
Solrød Kommune, kommune@solrod.dk
Sorø Kommune, soroekom@soroe.dk
Stevns Kommune, stevns@stevns.dk
Vordingborg Kommune, post@vordingborg.dk
Aabenraa Kommune, post@aabenraa.dk
Ærø Kommune, post@aeroekommune.dk
Assens Kommune, assens@assens.dk
Billund Kommune, kommunen@billund.dk
Esbjerg Kommune, raadhuset@esbjergkommune.dk
Faaborg-Midtfyn Kommune, fmk@faaborgmidtfyn.dk
Fanø Kommune, raadhuset@fanoe.dk
Fredericia Kommune, kommunen@fredericia.dk
Haderslev Kommune, post@haderslev.dk
Kerteminde Kommune, kommune@kerteminde.dk
Kolding Kommune, kommunen@kolding.dk
Langeland Kommune, post@langelandkommune.dk
Middelfart Kommune, middelfart@middelfart.dk
Nordfyns Kommune, post@nordfynskommune.dk
Nyborg Kommune, kommune@nyborg.dk
Odense Kommune, odense@odense.dk
Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk
Svendborg Kommune, svendborg@svendborg.dk
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Tønder Kommune, toender@toender.dk
Varde Kommune, vardekommune@varde.dk
Vejen Kommune, post@vejenkom.dk
Vejle Kommune, post@vejle.dk
Regionerne:
Region Hovedstaden, regionh@regionh.dk
Region Midtjylland, kontakt@regionmidtjylland.dk
Region Nordjylland, region@rn.dk
Region Sjælland, regionsjaelland@regionsjaelland.dk
Region Syddanmark, kontakt@regionsyddanmark.dk
Fredningsnævnene:
Fredningsnævnet for Bornholm, bornholm@fredningsnaevn.dk
Fredningsnævnet for Fyn, fyn@fredningsnaevn.dk
Fredningsnævnet for København, kobenhavn@fredningsnaevn.dk
Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlig del,
midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk
Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del,
midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
Fredningsnævnet for Nordjylland, syd-østlig del,
nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
Fredningsnævnet for Nordsjælland, nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del,
sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk
Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del,
sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster,
sydsjaelland@fredningsnaevn.dk
Fredningsnævnet for Vestsjælland, vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Fredningsnævnet for Østsjælland, oestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Naturstyrelsen, nst@nst.dk
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
Vejdirektoratet, vd@vd.dk
Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
Danmarks Miljøportal, miljoeportal@miljoeportal.dk

6

