- en retlig ramme i udvikling

Praktiske oplysninger
Kurset afholdes hos BechBruun på Langelinie Allé 35,
2100 København Ø - i gåafstand fra Østerport Station.

Tilmelding
Via www.byplanlab.dk
senest torsdag den 31. maj..
Efter denne dato er tilmeldingen bindende.

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

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

Kursus i København den 14. juni 2017
Program
09.30 Ankomst og kaffe
09:45
Velkomst og præsentation
09.50
Navigér i en verden af love
Kommunerne er tillagt størstedelen
af kompetencen i medfør af planloven. Der gives derfor en kort indføring 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 praksis en introduktion til
retskildelæren, herunder hvornår
domme har principiel betydning,
forarbejders retskildeværdi og de
gængse fortolkningsmetoder, som
anvendes i den juridiske metode.

for kursets afholdelse kan være vedtaget en ny planlov, der bl.a. ændrer
på de hensyn der kan varetages efter
planloven og den indbyrdes vægtning
af disse.

12.00 Frokost
12.45
Lokalplaner
Om de juridiske problemstillinger og
spilleregler, der skal følges i forbindelse med lokalplaner og lokalplanlægning. Vi ser bl.a. på dispensationskompetencen og forbud. Der vil
endvidere blive stillet skarpt på de
nye regler på lokalplanområdet.

14.00
Landzoneadministration
Planlovens bestemmelser om land-

zoneadministration undergår en
11.00
større forandring såfremt udkastet til
Introduktion til planloven og
dens grundlæggende principper en moderniseret planlov vedtages.
Der vil bl.a. blive foretaget en gennemgang af plantyperne og de
principper, der er grundlæggende
for sagsbehandling efter planloven herunder læren om saglige planlægningsmæssige hensyn. Emnet er
højaktuelt, idet der på tidspunktet

Vi fokuserer på landzonereglerne og
særligt de ændringer, den nye lov
forventes at medføre.

15.00 Kaffepause

15.15
Fysisk contra retlig lovliggørelse
Spørgsmålet om fysisk eller retlig
lovliggørelse af ulovligt etablerede
forhold fylder til stadighed meget i
retspraksis. Det gælder ikke kun på
lokalplanlægningens område men
også i forbindelse med naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer,
herunder særligt strandbeskyttelseslinjen, kystnærhedszonen og
landzonereglerne.

16.00
Planretlige nyskabelser
Som afslutning på dagen tager vi
en kort gennemgang af ændringer
som den nye planlov forventes
at medføre. Vi vil samle op på
de ændringer, der ikke har kunnet integreres naturligt i dagens
øvrige programpunkter, og som
er relevante i forbindelse med den
daglige sagsbehandling.

16.30-16.40
Afrunding og evaluering

Har du brug for en grundlæggende indføring i
planretten, eller ønsker du
indblik i de planlovsændringer, der forventes vedtaget i
starten af 2017?
Med afsæt i de højaktuelle
lovændringer introduceres
kursusdeltagerne til den juridiske metode og de retlige
hjørnesten på planområdet.
Dagens undervisere rådgiver både virksomheder og
myndigheder :
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 planretskontoret i Naturog Miljøklagenævnet. Begge
fra Bech-Bruun Advokatﬁrma.

Jura & Plan
Forvaltningsrettens regler og retsgrundsætninger har betydning for
både den generelle planlægning
og for de konkrete afgørelser med
hjemmel i planloven som den vil se
ud med de kommende planlovsændringer.
Kurset introducerer deltagerne
til betydningen af den juridiske
metode og forvaltningsretten på
planrettens område.
Kurset vil give deltagerne et overblik over de vigtigste forvaltningsretlige regler og retsgrundsætninger.
Eksempler fra rets- og klagenævnspraksis vil illustrere den
praktiske relevans af forvaltningsretten og ikke mindst konsekvenserne ved tilsidesættelse af de
relevante regler.
Der vil løbende være mulighed for
at diskutere og stille spørgsmål fra
dagligdagen.

