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Den miljø- og planretlige regulering danner bl.a. grundlag for både byggeretten samt 
håndteringen og anvendelsen af fast ejendom og arealer i øvrigt.  
 
Faget henvender sig til de studerende, der ønsker en fundamental viden om reguleringen af 
fast ejendom og arealanvendelsen.  
 
Faget henvender sig til de studerende der eksempelvis ønsker en karriere som advokater 
indenfor fast ejendom, miljøret eller forsyningsvirksomhed. Herudover henvender faget sig 
til de studerende, der ønsker en karriere som offentligt ansatte i kommunerne eller 
statsadministrationen indenfor reguleringen af fast ejendom og forsyning.  
 
Den studerende skal med faget opnå viden om: 
  Planlovgivning og fysisk planlægning samt miljøvurdering af planer og 

programmer 

 Virksomheders miljøforhold, herunder miljøvurderinger af projekter, 
miljøgodkendelse af industrivirksomheder og jordforurening  

 Naturbeskyttelsesloven og EU-habitatreguleringen 

 Vandplanlægning 

 Den EU-retlige påvirkning af miljø- og planretsområdet 

 Miljøprocessuelle regler, herunder offentlighedens inddragelse og klageadgang 

 Tilsyn og håndhævelse, herunder miljøstrafferet 
  
Pensum i faget er: 
  Mogens Moe og Jacob Brandt, Miljøret, 8. udgave 2015 (uddrag)  

 E-kompendium i miljø- og planret, 2018 (Flemming Elbæk)  

 Udvalgte domme og afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet (nu 
Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet) 

  
Undervisningen tilrettelægges, så den studerende gennem anvendelse af den juridiske 
metode og opnår færdigheder i at: 
  Identificere og redegøre for relevant planlovgivning,   

 Identificere og redegøre for relevant naturbeskyttelses- og miljølovgivning ifm. 
benyttelse og beskyttelse af natur, vand, jord og luft 

 Redegøre for tilsyns- og håndhævelsesretlige problemstillinger. 



 Identificere og anvende relevant lovgivning og principper i forbindelse med 
løsningen af praktiske problemstillinger 

 
Kurset er tilrettelagt med en betydelig praktisk og operationel indgangsvinkel til 
anvendelse af miljøretten som advokat eller som sagsbehandler ved offentlige 
godkendelses- og tilsynsmyndigheder.  
 
Kurset suppleres med et eller flere virksomhedsbesøg, hvor der vil blive givet en 
præsentation af miljørettens faktiske og praktiske betydning. 
 
Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. 
Cases, der har været inddraget i undervisningen indgår i den mundtlige eksamen. 
 
Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  kunne identificere, analysere og vurdere tværgående problemstillinger inden for 

miljø- og planretten 

 kunne rådgive erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder om miljø- og 
planretlige forhold   

 kunne opstille nye løsninger, vælge relevante løsninger og begrunde valget på et 
videnskabeligt grundlag, 

 kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og 
videnskabelige problemstillinger inden for miljø- og planretten med både 
fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og andre interessenter i et 
korrekt sprog.  

  
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Undervisning, 10 x 3 timer = 30 timer 
 Forberedelse  = 90 timer 
 Case arbejde  = 50 timer 
 Virksomhedsbesøg = 10 timer 
 Forberedelse eksamen = 90 timer  
 I alt = 270 timer 
 


