
 

 

 Klagevejledning 

 

Hvad kan der klages over  
Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelser efter planlovens § 58, stk. 1. Der 
kan alene klages over retlige spørgsmål. Det kan f.eks. være, om planen er lovligt til-
vejebragt og offentliggjort. Derimod kan der ikke klages over skønsspørgsmål. Det kan 
f.eks. være om det anses for hensigtsmæssigt at vedtage en plan på baggrund af poli-
tiske, økonomiske eller andre grunde. Der kan med andre ord ikke klages over planens 
konkrete indhold.  

Hvem kan klage  
Klageberettiget er enhver, der har retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende 
foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige bru-
gerinteresser inden for arealanvendelsen. Foreningerne skal have vedtægter eller love, 
som dokumenterer dens formål og repræsentere mindst 100 medlemmer (§ 59, stk. 1 
og 2, i planloven).  

Hvornår/hvordan kan der klages  
En klage skal være indgivet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse – det vil sige 
senest den 29. juli 2021 (§ 2, stk. 1, i bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser, frist 
for indgivelse af klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virk-
ning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre love).  

Klagen skal indsendes elektronisk via Planklagenævnets digitale klageportal, som fin-
des på Planklagenævnets hjemmeside, borger.dk og virk.dk.  

Klagen sendes via klageportalen til kommunen. En klage er først indgivet, når den er 
tilgængelig for kommunen i klageportalen.  

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om kla-
geportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ønskes der fritagelse for brug af 
klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen vi-
deresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter om anmodningen 
kan imødekommes.  

Klagegebyr  
Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at der er betalt et 
klagegebyr:  



 

• Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr.  
• Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1800 kr.  

Gebyret betales med betalingskort i klageportalen.  

Gebyret tilbagebetales, hvis:  

• Klageren får helt eller delvist medhold i klagen.  
• Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage-

berettigelse eller fordi, klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets 
kompetence.  

Søgsmål  
Hvis et spørgsmål ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra 
den offentlige bekendtgørelse (§ 62, stk. 1, i planloven).  

Yderligere oplysninger om klagereglerne kan findes på Planklagenævnets hjemmeside.  

Persondataloven  
Ifølge persondataloven skal Frederiksberg Kommune orientere om, at oplysningerne: 
navn og adresse er registreret med henblik på at kunne sende denne informationsskri-
velse. Det skal oplyses, at der i persondataloven er regler om borgerens ret til:  

• Indsigt i de oplysninger, som registreres  
• At gøre indsigelse mod, at oplysningen registreres  
• At kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er 

urigtige, vildledende eller på lignende måde registreret i strid med lov-
givningen 
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