Jura & plan
i praksis

Praktiske oplysninger
Kurset afholdes hos BechBruun på Langelinie Allé 35,
2100 København Ø - i gåafstand fra Østerport Station.
Deltagerafgift
For tilskudsgivere til Dansk
Byplanlaboratorium:
Kr. 2400,-. For andre: Kr.
3200,I prisen er inkluderet forplejning og deltagermateriale.

dagligdagens dilemmaer

Tilmelding
Via www.byplanlab.dk
senest fredag 3. maj.

Efter denne dato er tilmeldingen bindende. Ved afbud
herefter betales et gebyr på
600, - kr.
Ved afbud 17. maj eller derefter
betales hele afgiften.
Tilrettelæggelse/kursusledelse
Arkitekt Vibeke Meyling, Dansk
Byplanlaboratorium og chefplanlægger Susanne Birkeland,
Furesø Kommune i samarbejde
med:
Advokat (H), Partner Håkun
Djurhuus og specialistadvokat
(L) Jacob Brandt, begge fra
Bech-Bruun Advokatfirma.

Kursus i København den 3. juni 2013

Program
09.30
Ankomst og kaffe/te
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, og
anvendelse af juridiske fortolkningsmetoder.
11.00
Hvor jura og praksis møder
hinanden
De vigtigste forvaltningsretslige
regler og retsgrundsætninger af
betydning på planrettens område:
HOVEDPRINCIPPER
Princippet om saglige og relevante hensyn, herunder i relation
til vurderingen af retlig/fysisk
lovliggørelse.

Officialprincippet – sagens oplysning.
Proportionalitetsprincippet
Lighedsprincippet
Notatpligten

•

Formålets afgrænsning af
dispensationsadgangen i
lokalplaner: Hvor præcise
bør formålsbestemmelserne være?

PROCEDURER
Forvaltningslovens §3 og §4:
Inhabilitet; §7: Vejledningspligten, §19: Partshøring; §22 og §24:
Begrundelsespligten;

•

Dispensationer og lighedsprincippet: Hvordan undgår
man, at dispensationer, der
i sagens natur er en undtagelse, skaber præcedens
som følge af lighedsprincippet?

KLAGE
§25: Klagevejledning
Klage- og søgsmålsfrister
Rekursinstansens ”reparation” af
førsteinstansens afgørelse
13.30
AKTINDSIGT
Hvad er omfattet? Undtagelser
og meroffentlighed
13.50 Et uddrag af dagligdagens
dilemmaer
• Kompetencenormer i lokalplaner: Kan en kompetencenorm give adgang til dispensationer, der er i strid med
principperne i planen?

•

Passivitet og begunstigende
forvaltningsakt: Hvornår vil
der være tale herom? Hvad
medfører det? Kan myndigheden være tvunget til
at give ulovlige dispensationer?

•

Lovgennemgang:
Bygningsreglementet foreskriver, at en byggetilladelse
skal være i overensstemmelse med bl.a. planloven.
Hvilken betydning har det,
når det glipper?

15.00
Opgave
Deltagerne vil i grupper gennemgå en opgave indeholdende forvaltnings- og planretlige
spørgsmål, som drøftes og besvares efterfølgende i plenum.
15.50- 16.00
Afrunding
Undervejs vil der være frokostog kaffepauser samt tid til debat
Dagens undervisere rådgiver
både virksomheder og myndigheder om forvaltnings- og
planretlige spørgsmål. 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.
Advokat (H), partner Håkun
Djurhuus og
Specialistadvokat (L)
Jacob Brandt, begge fra
Bech-Bruun Advokatfirma

Jura & Plan
Kurset vil introducere deltagerne til betydningen af den
juridiske metode og forvaltningsretten på planrettens
område.
Forvaltningsrettens regler
og retsgrundsætninger har
betydning for såvel den
generelle planlægning, som
for de konkrete afgørelser
med hjemmel i planloven.
En opgave samt 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 stille
spørgsmål fra dagligdagen.

