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fredag 2. februar 2018
Kalundborg Kommune har den 2. februar 2018 meddelt miljøgodkendelse til Biogasanlæg,
Asnæsvej 14A, 4400 Kalundborg (Kalundborg Bioenergi A/S).
Afgørelserne kan ses via dette link.
Klagevejledning
Klage
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med
individuel, væsentlig interesse i sagen.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også 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 gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager,
skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og
organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 den
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være modtaget senest den 2. marts 2018.
Domstole
Afgørelsen (godkendelsens vilkår og øvrige betingelser) kan indbringes for domstolene
efter § 101 i miljøbeskyttelsesloven. Ønskes afgørelsernes gyldighed prøvet ved en
domstol, skal sagen være anlagt, inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt til
virksomheden. Hvis sagen påklages, skal sagen anlægges inden 6 måneder efter den
endelige administrative afgørelse.
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