
Jura & Plan

Program

Kurset vil introducere deltagerne 
til betydningen af den juridiske 
metode og forvaltningsretten på 
planrettens område.

Forvaltningsrettens regler og rets-
grundsætninger har betydning for 
såvel den generelle planlægning 
som for de konkrete afgørelser 
med hjemmel i planloven.

Kurset vil give deltagerne et over-
blik over de vigtigste forvaltnings-
retlige regler og retsgrundsætnin-
ger.

Eksempler fra rets- og klage-
nævnspraksis vil illustrere den 
praktiske relevans af forvaltnings-
retten – og ikke mindst konse-
kvenserne ved tilsidesættelse af de 
relevante regler.

Der vil løbende være mulighed for 
at stille spørgsmål fra dagligdagen.

09.30 Ankomst og kaffe

09:50
Velkomst og præsentation

10.15 
Navigér i en verden af love
Kommunerne er tillagt størstedelen 
af kompetencen i medfør af plan-
loven. Der gives derfor en kort ind-
føring i den juridiske metode med 
henblik på at gøre deltagerne bedre 
i stand til at forstå juridisk tænkning. 
Der gives bl.a. med udgangspunkt 
i teori og navnlig praksis en intro-
duktion til retskildelæren, herunder 
om hvornår domme har principiel 
betydning. 

11.15 
Formulering af formåls- og
anvendelsesbestemmelser
Formuleringen er afgørende for den 
senere administration af planen.
Ud fra lovtekniske principper gives 
der en ramme for, hvordan bestem-
melserne formuleres mest hensigts-
mæssigt med henblik på at skabe 
så klart et grundlag som muligt, så 
planen kommer til at virke efter sit 
formål.

Pause 

12.00 Frokost

12.45
Lev med din lokalplan
Om de juridiske problemstillinger, 
som opstår i forbindelse med den 
daglige administration af lokalplaner, 
bl.a. om dispensationskompetencen 
og om præcedensvirkning ( ligheds-
grundsætningen).

14.15
Fysisk contra retlig lovliggørelse
Spørgsmålet om fysisk eller retlig 
lovliggørelse af ulovligt etablerede 
forhold fylder til stadighed meget i 
retspraksis. Og det gælder ikke kun 
på lokalplanlægningens område men 
også  i forbindelse med naturbe-
skyttelseslovens beskyttelseslinjer, 
herunder særligt strandbeskyttelses-
linjen, kystnærhedszonen og landzo-
nereglerne. 
Der redegøres for princippet om sag-
lige hensyn i relation til  vurderingen 
af retlig/fysisk lovliggørelse samt en 
nærmere redegørelse for de forvalt-
ningsretlige principper om passivitet 

Jura & plan
i praksis

Kursus i København den 25. januar 2016

Praktiske oplysninger
Kurset afholdes hos Bech-
Bruun på Langelinie Allé 35, 
2100 København Ø - i gåaf-
stand fra Østerport Station.

Deltagerafgift
For tilskudsgivere til Dansk 
Byplanlaboratorium:
Kr. 2400,-. For andre: Kr. 
3200,-
I prisen er inkluderet forplej-
ning og deltagermateriale.

Tilmelding
Via www.byplanlab.dk
senest onsdag 16. december
Efter denne dato er tilmeldin-
gen bindende. 

Tilrettelæggelse/kursusledelse
Arkitekt Vibeke Meyling, Dansk 
Byplanlaboratorium og chef-
planlægger Susanne Birkeland, 
Furesø Kommune i samarbejde 
med: 
Specialistadvokat (L) Jacob 
Brandt og advokatfuldmægtig 
Mark Christian Walters,
begge fra :
Bech-Bruun Advokatfirma.

m.v. Gennemgangen sker med 
udgangspunkt i seneste retspraksis.

15.00 Kaffepause

Fysisk contra retlig lovliggø-
relse (fortsat)

16.00
Ændringer af planloven
Regeringen har varslet funda-
mentale ændringer af planloven 
for at stimulere vækst uden for 
hovedstadsområdet. De ændringer, 
der ikke naturligt integreres under 
de øvrige temaer gennemgåes 
særskilt.

Dagens undervisere rådgiver 
både virksomheder og myn-
digheder :
Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 
har bl.a. medvirket i sagen om blok 
5 i Fredensborg og er medforfatter 
til Miljøret, 8. udgave, fra Karnov 
Group.
Advokatfuldmægtig Mark Christian 
Walters har erfaring fra planrets-
kontoret  i Natur- og Miljøklage-
nævnet.

dagligdagens dilemmaer


