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Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for 
Miljø- og Fødevareklagenævnet og om klagefrist og krav til klagens ind-
hold samt bekendtgørelse om gebyrer for indbringelse af klager for 
Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Dansk Erhverv har modtaget høring fra Nævnenes Hus vedr. udkast til bekendtgørelse om forret-
ningsorden for Miljø- og Fødevareklagenævnet og om klagefrist og krav til klagens indhold samt 
bekendtgørelse om gebyrer for indbringelse af klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet, og har 
følgende bemærkninger til forslagene. 
 
Generelle bemærkninger 
Dansk Erhverv efterlyser konkrete mål for nævnets sagsbehandlingstider i forslaget til nævnets 
forretningsorden. Dette forslag skal især ses i sammenhæng med de aktuelle sagsbehandlingsti-
der i det tidligere nævn og klagecenter, som har været og fortsat er meget lange, hvilket er meget 
utilfredsstillende for såvel virksomheder som borgere. Det er derfor essentielt, at det nye nævn på 
en eller anden vis lovgivningsmæssigt mere aktivt skal forholde sig til sagsbehandlingstiderne. 
 
Specifikke bemærkninger 
Vedr. bekendtgørelse om forretningsorden for Miljø- og Fødevareklagenævnet og om klagefrist 
og krav til klagens indhold 
Det fremgår af bekendtgørelsesudkastets § 2, at medlemmerne i de enkelte afdelinger får en lø-
bende orientering om de sager, der er indkommet til nævnet inden for det område, som den på-
gældende afdeling dækker. Dansk Erhverv ser gerne, at det fremgår, hvad der menes med lø-
bende, evt. kan der skrives løbende eller senest ved udgangen af hvert kvartal. 
 
Det fremgår af § 4, at sekretariatet kan skrive udkast til breve. Såfremt dette betyder, at forman-
den skal godkende enhver skrivelse fra sekretariatet, fx i forbindelse med partshøringer eller ind-
hentning af ekstra oplysninger, skal dette ændres, så der ikke opstår unødigt ophold i sagsbe-
handlingen.   
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Derudover efterlyser Dansk Erhverv et stk. 4 i § 4 om, at sekretariatet kvartalsvis eller senest 
halvårlig offentliggør de aktuelle sagsbehandlingstider fordelt på nogle relevante undergrupperin-
ger eller som minimum efter afdeling, fx fødevarer. 
 
I § 13 efterlyser Dansk Erhverv en beskrivelse af kriterierne for genoptagelse af en sag, fx ved 
fremkomst af nye oplysninger eller lignende. 
 
Det fremgår af § 15, at nævnet løbende offentliggør nævnets afgørelser og redegør herunder sær-
skilt for nævnets principielle afgørelser. Denne praksis er meget tilfredsstillende. Dansk Erhverv 
ser gerne, at det sker via en videreudvikling af eksisterende webbaserede afgørelsesportaler. Det 
fremgår dog ikke af § 15, hvorvidt offentliggørelsen anonymiseres for virksomheder. Dette skal 
være tilfældet, og skal fremgå af forslaget. 
 
Vedr. bekendtgørelse om gebyrer for indbringelse af klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet 
Det fremgår ikke af forslagets § 2, hvorvidt et gebyr tilbagebetales, såfremt klager opnår medhold 
ved en eventuel senere domstolsprøvelse. Dette skal fremgå af forslaget, så der sikres hjemmel til 
tilbagebetaling i sådanne situationer.   
 
Dansk Erhverv uddyber naturligvis gerne ovenstående 

Med venlig hilsen 

Jeppe Rønnebæk Kongsbak 
Politisk konsulent 


