
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 spørgs-
mål fra dagligdagen.

Derudover vil deltagerne blive 
introduceret til den nye offentlig-
hedslov.

09.30 
Ankomst og kaffe/te

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 
og anvende juridiske fortolknings-
metoder. 

11.15 
Hvor jura og praksis møder 
hinanden
De vigtigste forvaltningsretslige 
regler og retsgrundsætninger af 
betydning på planrettens 
område: 
 
H O V E D P R I N C I P P E R
Princippet om saglige og relevante 
hensyn, herunder i relation til vurde-

ringen af retlig/fysisk lovliggørelse.
Afgørelsesbegrebet, herunder begun-
stigende forvaltningsakt
Officialprincippet – sagens oplysning.
Proportionalitetsprincippet
Lighedsprincippet
Passivitet
Notatpligten

P R O C E D U R E R
Inhabilitet
Vejledningspligten
Partshøring
Begrundelsespligten;
Genoptagelse af sager

K L A G E
Klagevejledning
Klage- og søgsmålsfrister 
Rekursinstansens ”reparation” af før-
steinstansens afgørelse

14.15 
Den nye offentlighedslov
Hvad er omfattet? 
Undtagelser og meroffentlighed

Jura & plan
i praksis

Kursus i København den 1. juni 2015

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 mandag 11. maj.
Efter denne dato er tilmeldin-
gen bindende. 

Tilrettelæggelse/kursusledelse
Arkitekt Vibeke Meyling, Dansk 
Byplanlaboratorium og chef-
planlægger Susanne Birkeland, 
Furesø Kommune i samarbejde 
med: 
Advokat (H), Partner Håkun 
Djurhuus og  specialistadvokat 
(L) Jacob Brandt, begge fra 
Bech-Bruun Advokatfirma.

15.00
Den nye offentlighedslov 
(fortsat)

15.30-16.30 
Spørgsmål og sparring
Her får deltagerne mulighed for 
at stille spørgsmål til underviserne 
om forvaltnings- og planretlige 
spørgsmål, som fylder meget i 
hverdagen. 

dagligdagens dilemmaer

Dagens undervisere rådgiver både 
virksomheder og myndigheder om 
forvaltnings- og planretlige spørgs-
mål. De har før medvirket i en række 
retssager om planretlige spørgsmål, 
herunder Bilka Horsens- og Bilka 
Fields-sagerne og den såkaldte Blok 
5-sag fra Fredensborg. Endelig fore-
står de undervisning i forvaltningsret 
på Københavns Universitet

Advokat (H), partner Håkun Djurhuus, 
Specialistadvokat (L) Jacob Brandt og 
Advokatfuldmægtig Tue Trier Bing. 
Alle fra Bech-Bruun Advokatfirma


