
Bilag 1 

 

Miljøvurdering af spildevandsplan 2017 for Rudersdal Kommune 

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en 

screening, der vurderer behovet for en egentlig miljøvurdering af forslaget til 

spildevandsplan. 

På baggrund heraf er det kommunens vurdering, at planforslaget ikke medfører, at der skal 

udarbejdes en miljøvurdering. 

Screeningsskema og relateret screeningsdiagram kan ses her: 

 Bilag 1A: Screeningsskema 

 Bilag 1B: Screeningsdiagram 
 

Klagevejledning 

Der er mulighed for at klage over retlige forhold vedrørende screening af miljøvurderingen af 

planen og udfaldet heraf. 

Kommunalbestyrelsens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af 

spildevandsplanen kan påklages jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer til og med 

den 1. juni 2017. Der kan kun klages over retlige spørgsmål. 

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger 

på, som du plejer, typisk med NemID.  Klageberettiget er enhver med retlig interesse i 

sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 

beskyttelsen af natur og miljø. Du kan finde mere information her http://nmkn.dk/klage/. 

Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder eller organisationer 

1.800 kr., jf. miljø- og fødevareklagenævnslovens § 18, stk. 1. 

De nærmere regler om gebyrbetaling fremgår af bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 

om gebyr for indbringelse af klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det fremgår bl.a. af 

denne bekendtgørelse, at betaling af gebyr skal ske ved elektronisk overførsel eller ved 

giroindbetaling inden en af Miljø- og Fødevareklagenævnet fastsat frist. Betales gebyret ikke 

inden udløbet af fristen, afvises klagen. 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt 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 Rudersdal Kommune. 

Kommunen sender derefter din anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer 

afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

https://www.rudersdal.dk/files/media/2017/18/bilag_1a_-_screeningsskema.pdf
https://www.rudersdal.dk/files/media/2017/18/bilag_1b_-_screeningsdiagram.pdf
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://nmkn.dk/klage/

