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Københavns Borgerrepræsentation har den 22. marts 2018 besluttet at
offentliggøre tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008.
Tillægget har til formål at tilvejebringe det planmæssige grundlag for
anlægsprojekter på spildevandsområdet og at muliggøre ændringer af
kloakeringsformen i en række byudviklingsområder, gennemførelse af
skybrudsprojekter, samt påbud om afkobling af regnvand til
skybrudsløsninger
Der er ikke udarbejdet miljørapport
Københavns Kommune har screenet forslaget, og kommunen
vurderer, at forslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en
miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og
af konkrete projekter (LBK. nr. 448 af 10. maj 2017).
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf.
miljøvurderingslovens § 48, stk.41. Klagen skal indgives inden 4 uger
fra tidspunktet for afgørelsen jf. § 51, dvs. senest den 24. april 2018.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig
interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og
organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen
og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formå, og som
repræsenterer mindst 100 medlemmer.
Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på forsiden af
www.nmkn.dk. Herfra logges der på henholdsvis via www.borger.dk
for borgere og www.virk.dk for virksomheder, foreninger,
myndigheder og tilsvarende. Vejledning omkring håndtering/teknik i
forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse
til Miljø- og Fødevareklagenævnet supportfunktion. Se mere herom på
www.nmkn.dk.
Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal
afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er
særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge
klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til den
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myndighed der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som
herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan
imødekommes.
Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Information om klagegebyr kan findes på
www.nmkn.dk under ”Vejledninger”.
Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder fra
meddelelse af afgørelsen.
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