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AFGØRELSE
i sag om Fredensborg Kommunes afgørelse om, at der ikke er en gyldig byplanvedtægt
nr. 7
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 1.
Natur- og Miljøklagenævnet afviser at realitetsbehandle klagen over Fredensborg Kommunes afgøre lse af 27. januar 2015 om, at der ikke er en gyldig byplanvedtægt for o mrådet mellem Ullerødvej,
Ullerødgårdsvej og Lågegyde, idet klagefristen er udløbet.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen
skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1 .
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur - og Miljøklagenævnet.
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Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere ændringer
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Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer

Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet
Med e-mail af 19. april 2015 til Fredensborg Kommune har Grundejerforeningen Ullerødgård Nord
klaget over kommunens afgørelse af 27. januar 2015 om, at Byplanvedtægt nr. 7 af august 1974 ikke
er gældende.
Grundejerforeningen har i klagen bl.a. oplyst, at den fik afgørelsen den 2 7. januar 2015 i e-boks,
men fik ikke advisering om, at den var sendt til e -boks. Da anden post fra kommunen var sendt til
formandens personlige mail og e-boks, var foreningen ikke klar over, at afgørelsen blev sendt til
foreningens e-boks. Efter henvendelse til borgmesteren den 20. marts 2015 fik foreningen besked
om, at afgørelsen var sendt til foreningens e-boks. Efterfølgende fik foreningen den 24. marts ti lsendt afgørelsen på mail.
Foreningen anser derfor den 24. marts 2015 for afgørelsesdatoen.
Sagens oplysninger
Fredensborg Kommune har i brev af 27. januar 2015 truffet afgørelse om, at der ikke er nogen
gældende byplanvedtægt for området mellem Ullerødvej, Ullerødgårdsvej og Lågegyde.
Afgørelsen indeholdt en klagevejledning, hvoraf det fremgår, at afgørelsen kan påklages til Natur- og
Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Endvidere fremgår det, at klagefr isten er 4 uger fra afgørelsen er meddelt.
Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse
En klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, dvs. når afgørelsen er
kommet frem til adressaten, jf. planlovens § 60, stk. 1. Efter den dagældende bestemmelse i planlovens § 60, stk. 2, skal en klage til Natur- og Miljøklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed,
der har truffet afgørelsen.
Klager har som nævnt ovenfor bekræftet, at den digitalt meddelte afgørelse kom frem samme dag,
dvs. den 27. januar 2015.
Klagefristen skal derfor beregnes fra den 27. januar 2015. Klagefristen udløb 4 uger efter, hvilket vil
sige den 24. februar 2015.
Kommunen har vejledt om, at klagefristen var 4 uger fra afgørelsens meddelelse. Kommunen har
modtaget klagen den 19. april 2015. På det tidspunkt var klagefristen udløbet, og Natur - og Miljøklagenævnet afviser derfor at realitetsbehandle klagen.
Det bemærkes herved, at adressaten ikke kan afbryde klagefristens udløb ved at undlade at kontrollere sin e-boks, og at kommunen ikke har mulighed for at forlænge klagefristen ved at eftersende
den oprindeligt udsendte afgørelse indeholdende den oprindelige klagevejledning.

Bo Christiansen
Chefkonsulent
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Afgørelsen er sendt pr. e-mail til:
Grundejerforeningen Ullerødgård Nord v/formand Erling Vraa, erlingvraa@hotmail.com
Fredensborg Kommune, Byg og Ejendom, Sagsnr. 2015-250, byggesager@fredensborg.dk
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