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Afvisning
af klage over Solrød Kommunes afgørelse om, at der ikke skal ske miljøvurdering af kommuneplanstrategi og Lokal Agenda 21-strategi
Solrød Kommune har den 24. februar 2020 truffet screeningsafgørelse om, at
der ikke skal ske miljøvurdering af kommuneplanstrategi, Planstrategi 2020
og Lokal Agenda 21-strategi, Den Grønne Dagsorden (screeningsafgørelse).
Planklagenævnet har modtaget en klage over afgørelsen.
Planklagenævnet afviser at behandle klagen, da klagefristen er overskredet.
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1. Klagens indgivelse
Solrød Kommune har den 24. februar 2020 truffet screeningsafgørelse om, at
der ikke skal ske miljøvurdering af kommuneplanstrategi, Planstrategi 2020
og Lokal Agenda 21-strategi, Den Grønne Dagsorden (screeningsafgørelse).
Afgørelsen blev offentliggjort den 26. februar 2020 samtidig med at planerne
blev sendt i offentlig høring.
Det fremgår af annoncen, under afsnittet Miljøvurdering, at byrådet har vurderet, at Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden ikke skal miljøvurderes.
Det fremgår endvidere, at afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet og
skal indgives inden 4 uger fra offentliggørelsen. Der henvises desuden til klagevejledningen nederst i annoncen.
I annoncen var følgende klagevejledning vedlagt:
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, om ikke at udarbejde en miljøvurdering, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet. Klagen skal indgives inden 4 uger.
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En
klage er indgivet, når den er tilgængelig for Solrød Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere
og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Solrød Kommune.
Hvis Solrød Kommune fastholder afgørelsen, sender Solrød Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om
videresendelsen.
Der blev efterfølgende foretaget en ændring af Planstrategi 2020 og denne
blev sendt i forlænget offentlig høring den 3. marts 2020.
Høringsperioden for bemærkninger til planerne blev efterfølgende forlænget
ad flere omgange, idet byrådet ønskede at afholde et fysisk borgermøde inden
høringsperioden udløb, da planstrategien samtidig udgjorde et debatoplæg til
kommuneplanrevisionen 2021. Høringsperioden udløb endeligt 3. juli 2020.
Det fremgår ikke af klagen eller af sagens oplysninger i øvrigt, hvorfor klagen
først blev indbragt 2. juli 2020.
2. Planklagenævnets bemærkninger og afgørelse
2.1. Regler om klagefrist
En kommunes screeningsafgørelse i forhold til planer vedtaget efter planloSide 2 af 4

ven kan påklages efter reglerne i planlovgivningen, jf. § 48, stk. 1, i miljøvurderingsloven.1
En klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. § 2, stk. 1, i planklagebekendtgørelsen.2 Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. § 2, stk. 2.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til
den følgende hverdag.
2.2. Klagefristen i den konkrete sag
Planklagenævnet finder, at fristen i denne sag skal beregnes fra 26. februar
2020, da afgørelsen blev offentliggjort.
Det vil sige, at klagefristen udløb 25. marts 2020.
Planklagenævnet bemærker, at kommunen har vejledt korrekt om, at klage
skal indgives til kommunen inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen,
og at en klage skal indgives via klageportalen. Det fremgår ikke i øvrigt af
sagen, at der foreligger undskyldelige omstændigheder, som kan begrunde
fristoverskridelsen.
Planklagenævnets praksis med hensyn til klagefrister er restriktiv. En klage,
der er indgivet efter udløbet af klagefristen, vil normalt blive afvist, også
selvom der er tale om en ganske kort overskridelse.
2.3. Planklagenævnets afgørelse
Planklagenævnet afviser at behandle klagen, jf. § 2 i planklagebekendtgørelsen.
Planklagenævnet bemærker, at en forlængelse af høringsperioden for planerne ikke medfører, at klagefristen forlænges tilsvarende i forhold til kommunens afgørelse om, at planerne ikke skal miljøvurderes.
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 4, stk. 1, i lov om
Planklagenævnet.3
Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 3, stk. 3, i lov om Planklagenævnet. Eventuel
retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. § 3,
stk. 4, i lov om Planklagenævnet.

1

Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer
og konkrete projekter (VVM).
2 Bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017 om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af
klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre love.
3 Lov nr. 1658 af 20. december 2016 om Planklagenævnet.
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3. Gebyr
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. Beløbet vil blive overført til indbetalerens NemKonto inden for ca. en måned.
4. Meddelelse og offentliggørelse af afgørelsen
Denne afgørelse gøres tilgængelig for Solrød Kommune, Teknik og Miljø
(sagsnr. 01.00.05-K2-2-20) samt for klageren via klageportalen.
Afgørelsen vil blive offentliggjort på https://pkn.naevneneshus.dk/. Personoplysninger vil blive anonymiseret.

Inge Rønberg
Stedfortrædende formand
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