
Om kurset

Kurset vil introducere deltagerne til 
betydningen af forvaltningsretten på 
planrettens område.

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

Kurset vil give deltagerne et overblik over 
de vigtigste forvaltningsretlige regler og 
retsgrundsætninger.
En gennemgang af indsendte cases fra 
deltagerne samt eksempler fra rets- og 
klagenævnspraksis vil illustrere den 
praktiske relevans af forvaltningsretten 
– og ikke mindst konsekvenserne ved 
tilsidesættelse af de relevante regler.
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Praktiske oplysninger
Kurset afholdes i Post & Tele 
Museets mødelokale
Købmagergade 37
1150 København K

Tilmeldning
Via www.byplanlab.dk
Tilmeldingen skal være Dansk Byplanlabo-
ratorium i hænde senest mandag den 24. 
oktober. Efter denne dato er tilmeldingen 
bindende. Ved afbud herefter betales et 
gebyr på 600, - kr. Ved afbud 4. november 
eller derefter betales hele afgiften.

Tilrettelæggelse og Kursusledelse
Arkitekt Vibeke Meyling, Dansk By-
planlaboratorium i samarbejde med: 
Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus 
og Advokat (L) Jacob Brandt, begge fra 
Lind Cadovius Advokataktieselskab.
Tlf  33 13 72 81
db@byplanlab.dk

Program mandag 21. november 
09.45 Ankomst, kaffe/te og velkomst

10.25 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 vurderingen af 
retlig/fysisk lovliggørelse.
Officialprincippet – sagens oplysning.
Proportionalitetsprincippet
Lighedsprincippet

Pause

P R O C E D U R E R E G L E R
Forvaltningslovens §3 og §4: Inhabilitet; §7: Vejledningspligten,
§19: Partshøring; §22 og §24: Begrundelsespligten;

K L A G E 
§25: Klagevejledning
Klage- og søgsmålsfrister 
Rekursinstansens ”reparation” af førsteinstansens afgørelse

13.00 Frokost i café Hovedtelegrafen
På toppen af museet med udsigt over byen

13.45 Et uddrag af dagligdagens dilemmaer
•	 Kompetencenormer i lokalplaner: Kan en kompetencenorm give adgang til 

dispensationer, der er i strid med principperne i planen?
•	 Formålets afgrænsning af dispensationsadgangen i lokalplaner: Hvor præcise 

bør formålsbestemmelserne være?
•	 Dispensationer og lighedsprincippet: Hvordan undgår man, at dispensationer, 

der i sagens natur er en undtagelse, skaber præcedens som følge af 
lighedsprincippet?

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

14.30 Kaffepause

15.00 Cases fra deltagerne
Deltagerne vil få mulighed for at indsende cases, som vil blive gennemgået 
på kurset. Underviserne vil ”kvalitetssikre” eller ”risikovurdere” de cases, som 
deltagerne har sendt ind med henblik på at demonstrere, hvordan forvaltningsretten 
har betydning for deltagernes daglige arbejde på planlovens område.

15.50- 16.00 Afrunding

Dagens undervisere
Dagens undervisere rådgiver både virksomheder og myndigheder om forvaltnings- 
og planretlige spørgsmål. De har ført og medvirket i en række retssager om 
planretlige spørgsmål, herunder Bilka Horsens-sagen og den såkaldte Blok 5-sag fra 
Fredensborg.

Advokat (H), Partner, Håkun Djurhuus og advokat (L) Jacob Brandt, 
begge fra Lind Cadovius Advokataktieselskab.

Deltagerafgift
For tilskudsgivere til Dansk Byplanlaborato-
rium: Kr. 2400,-. For andre: Kr. 3200,-
I prisen er inkluderet forplejning og deltager-
materiale.
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