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KLAGEVEJLEDNING 
 
 
 
Ifølge planloven kan man klage over retlige spørgsmål relateret til den måde, en lokalplan er 
vedtaget på, eller hvis man finder, at indholdet af en lokalplan, eller en afgørelse truffet på 
baggrund heraf, strider imod planloven. 
 
Det vil sige, at man kan klage over spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen eller udformningen af 
lokalplanen (eller afgørelsen) ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må 
vedtage lokalplaner eller træffe afgørelser efter. 
 
Man kan derfor ikke klage over indholdet af lokalplaner eller afgørelser, hvor der er foretaget 
et valg mellem flere lovlige løsninger. 
 
Er der i forbindelse med lokalplanen udarbejdet en miljøvurdering, vil der kunne klages over 
retlige spørgsmål i forbindelse med miljørapporten og den sammenfattende redegørelse. 
 
 
 
DU KAN KLAGE TIL PLANKLAGENÆVNET 
 
Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via 
Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på 
borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til 
Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. 
 
Planklagenævnet 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 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, 
Plan, Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C, byudviklingogmobilitet@aarhus.dk der herefter 
videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes. 
 
Klagen skal være modtaget af Aarhus Kommune gennem Klageportalen inden 4 uger efter, at 
du har modtaget afgørelsen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra 
annoncens dato. 
 
Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et klagegebyr, som 
opkræves af Planklagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Hvis et spørgsmål ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder efter, at 
du modtager afgørelsen. For afgørelser, der er offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra 
annoncens dato. 
 
Du kan kontakte Plan, Teknik og Miljø hvis du har spørgsmål til en lokalplan, eller hvis du er i 
tvivl om, hvor og hvordan du kan klage. 
 
 
Plan, Teknik og Miljø 
Kalkværksvej 10 
8000 Aarhus C 
Telefon 8940 2640 
E-mail byudviklingogmobilitet@aarhus.dk 
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