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INDLEDNING
Kom med på KL’s Miljøjurauddannelsens Hold U!

KL har siden 2004 årligt afholdt en populær og respekteret uddannelse i miljøjura, som gen-
nem syv to-dages moduler og en eksamen giver de kommunale sagsbehandlere et grun-
digt tværgående overblik, og en opdateret kompetenceopbygning i forhold til at håndtere 
sager med juridisk indhold på teknik- og miljøområdet.

KL’s Miljøjurauddannelse er markedets mest fuldstændige og grundige uddannelse af sin 
art, præcist målrettet arbejdet i de kommunale teknik- og miljøforvaltninger, løbende tilpas-
set til nye behov og med nogle af de mest respekterede undervisere i Danmark. Uddannel-
sen har gennem årene vist sit værd i praksis, og giver et godt netværk, du kan bruge også 
efter uddannelsen.

DET SIGER DELTAGERNE:
“Som mangeårig medarbejder har jeg berøring med mange områder, selvom jeg primært 
beskæftiger mig med virksomheder. Lovgivningen udvikler sig hele tiden, og jeg oplever, 
at der stilles større krav til vores juridiske kompetencer. Derfor var det godt at få styrket og 
genopfrisket min viden, og uddannelsen har givet mig et langt bedre overblik over sam-
menhængene mellem områderne. Det har været utrolig spændende og berigende. Jeg er 
blevet mere bevidst om at tænke bredt og tænke alle fagområder fra den tekniske forvalt-
ning med. Det betød meget, at uddannelsen var organiseret i moduler med overnatninger, 
så man kunne koncentrere sig om et emne ad gangen. Der var altid nogen på holdet, der 
havde en særlig viden og erfaring om de enkelte områder, og det gav en god dynamik. Her-
udover har jeg fået et netværk med andre, der sidder med de samme udfordringer som 
mig, som jeg kan trække på.”
Maj-Britt Jensen, miljøtekniker i Lyngby-Taarbæk Kommune, deltager i 2014/2015

”Jeg fik rigtig meget ud af uddannelsen. Landbrugsområdet spreder sig ud over mange af 
de andre områder, og på uddannelsen fik jeg det fornødne overblik.” 
Lise Arp, biolog i Kolding Kommune, deltager i 2014/2015
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Generel forvaltningsret 
– 13. til 14. november 2019

Deltageren får et solidt kendskab til centrale dele af 
forvaltningsretten med henblik på anvendelse i den 
daglige sagsbehandling på miljøområdet. Med ud-
gangspunkt i konkrete eksempler vil deltageren få 
indblik i en række forvaltningsretlige principper og en 
række centrale sagsbehandlingsregler. Der vil tillige 
blive fokuseret på mulighederne for efterprøvelse af 
de kommunale afgørelser via administrativ rekurs, 
ombudsmands-kontrol mv. Introducering til EU-ret-
ten vil indgå som en integreret del af undervisningen. 

Vandløb og miljømålsloven samt vandforsyning 
og spildevand 
– 8. til 9. januar 2020

Deltageren vil få et solidt kendskab til de dele af lov-
givningen på vand-, vandforsynings- og spildevands-
området, der er relevante for kommunerne, herunder 
dele af miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, 
miljømålsloven og reglerne om indvindingstilladelser. 
Reglerne vil blive belyst ved hjælp af praktiske eksem-
pler.

Planlægning samt Kommunalret 
– 4. til 5. marts 2020

Deltageren får et solidt kendskab til de kommunalret-
lige regler om samspillet mellem kommunalbestyrel-
sen, udvalgene og administrationen herunder kom-
munestyrelsesloven og normalforretningsordnen, 
normalstyrelsesvedtægten. Endvidere vil principper-
ne for intern delegation mellem det politiske niveau 
og administrationen og delegation inden for admi-
nistrationen blive gennemgået, samt de almindelige 
principper for mødeafvikling og beslutningstagning i 
udvalg og kommunalbestyrelser. Medarbejderen får 
en indføring i den nye struktur og grundprincipperne i 
planloven, hvor samspillet mellem planlægningen og 
miljømæssige hensyn vil blive behandlet

Naturbeskyttelse samt godkendelse og 
driftsregulering af landbrug 
– 13. til 14. maj 2020

Deltageren vil få solid indføring i hvilke juridiske reg-
ler, der finder anvendelse i forbindelse med forvalt-
ningen af naturområderne herunder håndhævelse 
og dispensation i forbindelse med beskyttede na-
turtyper, internationale naturbeskyttelses-områder, 
administration af byggelinjer og fredede områder. 
Desuden vil deltageren få solidt kendskab til de nye 
opgaver og særlige forhold omkring landbruget i 
relation til husdyrloven. Undervisningen vil tage ud-
gangspunkt i konkrete cases.

UDDANNELSENS OPBYGNING
/MODULBESKRIVELSER

Uddannelsen består af 7 moduler af 2 dages varighed.
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Modul 1: Modul 3: 

Modul 2: 

Modul 4: 
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Godkendelse og driftsregulering af industri og 
VVM 
– 10. til 11. juni 2020
Deltageren vil få indgående kendskab til driftsregule-
ringen og lovgivningen på virksomhedsområdet sær-
ligt miljøbeskyttelsesloven, godkendelsesbekendt-
gørelsen, branchebekendtgørelser samt den for kom-
munerne relevante praksis på området. Herefter vil 
hovedvægten være på reglerne om godkendelse af 
virksomheder og påbuds-regulering af ikke-godken-
delsespligtige virksomheder. Reglerne for VVM i rela-
tion til industrivirksomheder bliver også gennemført.

Jordforurening og ansvar samt affald 
– 12. til 13. august 2020
Med jordforureningslovens tematisering som ud-
gangspunkt vil reglerne om kortlægning, offentlig 
finansieret oprensning, mulighederne for at give 
undersøgelses- og oprensningspåbud, de særlige 
regler om villaolietanke og reglerne om bortskaffelse 
af forurenet jord blive gennemgået. Den civilretlige 
vinkel på problemstillingen, der knytter sig til køb og 
salg af fast ejendom, der senere viser sig at være for-
urenet, vil også blive berørt. Miljøansvarsdirektivet 
vil ligeledes blive behandlet. Affaldsreglerne vil blive 
belyst både med henblik på at træffe konkrete afgø-
relser om affald og udarbejde generelle forvaltnings-
akter på området f.eks. affaldsregulativer. De særlige 
spørgsmål om affaldsgebyrer vil også blive behand-
let, ligesom spørgsmål vedrørende tilsyn, håndhæ-
velse og klage på affaldsområdet vil blive indgående 
drøftet og behandlet. Reglerne vil blive belyst ved 
hjælp af praktiske eksempler samt domme og delta-
gernes egne erfaringer vil blive inddraget.

Byggesagsbehandling samt tilsyn og håndhævelse 
– 30. september til 1. oktober 2020
Deltageren får et bredt kendskab til byggelovgivnin-
gen samt et generelt indblik i byggesagsbehandle-
rens arbejde. Desuden informeres om byggesagsbe-
handlingens sammenhæng med øvrig lovgivning og 
sammenhængen med miljølovgivningen. Modulet 
tager udgangspunkt i byggeloven og bygningsregle-
mentet. Der gives eksempler på de forskellige sags-
typer og på sagsforløbene. Desuden informeres om 
administration af lokalplaner, anden lovgivning og 
miljølovgivningens sammenhæng og konsekvenser 
for byggesagsbehandlingen. Der vil også være en kort 
gennemgang af klagemuligheder og klagens virkning 
for det videre sagsforløb. Deltageren får en indføring 
i hvilke juridiske regler, der finder anvendelse i forbin-
delse med tilsyn herunder retssikkerhed, håndhæ-
velser og gebyrer på miljøområdet samt disse reglers 
anvendelse og konsekvens i forhold til konkrete pro-
blemstillinger. Med udgangspunkt i miljøbeskyttel-
sesloven og Miljøstyrelsens Håndhævelsesvejledning 
vil de forskellige håndhævelsesinstrumenter blive 
gennemgået. Adgangen til foretagelse af retlig lovlig-
gørelse vil ligeledes blive gennemgået. De relativt 
nye regelsæt i retssikkerhedsloven, vejledning om 
virksomhedstilsyn og nye regler for opkrævning af til-
synsgebyr vil også blive gennemgået.

Modul 5: 

Modul 6: 

Modul 7: 
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PRÆSENTATION AF UNDERVISERE:
Advokat Jens Flensborg Codex Advokater, underviser i modul 1, 3 og 7.
Mads har de seneste ca. 22 år udelukkende arbejdet med miljøsager og tilgrænsende of-
fentligretlige sagsområder, herunder natur-/vandløbssager. I sine ca. 19 år som miljøadvokat 
har han som det væsentligste arbejdet for landets kommuner og en række andre offentlige 
myndigheder. Mads Kobberø underviser desuden i miljøgodkendelse, jordforurening, VVM, 
miljøforvaltningsret og tilsyn/håndhævelse på miljøområdet.

Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura, underviser i modul 4.
Mai-Britt er uddannet jurist og har arbejdet som advokat med speciale i miljø- og planret. 
Mai-Britt arbejder til dagligt med miljøsagsbehandling og miljøretlige- og forvaltningsretlige 
problemstillinger. Mai-Britt har undervist og holdt foredrag inden for en række miljøretlige 
emner siden 2008. Mai-Britts interesseområder er især virksomheds- og husdyrregulering, 
miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, og grundvandsbeskyttelse, habitat-, VVM- og IE-direktivet.

Advokat (H) og partner Henriette Soja, Horten, underviser i modul 2 og 6.
Henriette har arbejdet med miljøret, planret, naturbeskyttelse, byggeret, kyst- og klimasikring, 
affald og vand samt forsyningsret i hele sin karriere. Hun er specialiseret i miljøret, og er en af 
Danmarks førende advokater inden for denne disciplin. Henriette har gennem mange år råd-
givet i talrige sager inden for miljø-, plan- og byggeområdet og ført en lang række principielle 
retssager inden for alle de sagsområder, der traditionelt varetages af den kommunale tekniske 
forvaltning og den kommunale forsyningssektor.

Juridisk konsulent, Natalia Louise Lehnsdal, KL Jura og EU, underviser i modul 3.
Natalia rådgiver kommunerne indenfor forvaltningsretlige spørgsmål , herunder spørgsmål 
om kommunalret. Underviser i forskellige temaer, så som forvaltningsret, herunder sagsbe-
handlingsreglerne indenfor de forskellige fagområder i en kommune samt politikerbetjening i 
en kommune.

Advokat Jens Flensborg Codex Advokater, underviser i modul 1, 3 og 7.
Jens har siden 1999 beskæftiget sig med offentlig ret i bred forstand, hvor han primært op-
træder  som rådgiver for danske kommuner og andre offentlige, som han også repræsenterer 
i administrative klagesager og civile retssager. Jens primære interesseområder er miljø-, plan- 
bygge- og naturbeskyttelseslovgivningen. Jens arbejder også i øvrigt meget med areallov-
givning, herunder ikke mindst i forbindelse med ekspropriation, hvor han repræsenterer sine 
klienter i taksations- og retssager. Jens afholder løbende kurser og seminarer inden for sine 
kompetenceområder, herunder på KL’s miljøjurauddannelse.
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Comwell Campus Klarskovgaard 
Korsør Lystskov 30
4220 Korsør

Pris: 41.180 kr. ekskl. moms.

Beløbet kan enten betales i én rate med forfald 1. december 2019 
eller i to rater med forfald for halvdelen af beløbet 1. december 2019 
og den anden halvdel 1. februar 2020.

Inkluderet i prisen er:
 • 14 undervisningsdage
 • 7 overnatninger og forplejning
 • Materiale
 • Fælles online portal for kursusdeltagerne
 • Fri adgang til Karnovs digitale lovsamling på Teknik- og  
  Miljøområdet med fortolkningsbidrag, forklaringer, hotline mv.
 • Feedback på afsluttende opgave
 • Diplom for kurset

Tilmeldingsfrist: 23. september 2019

Detaljer om KL’s Miljøjurauddannelse og det fulde program for Hold U 
kan findes på: https://www.cok.dk/kls-miljojurauddannelse-hold-u

Kontaktpersoner fra KL:

Konsulent Lone Johannsen: LJO@kl.dk, 3370 3374

PRAKTISKE OPLYSNINGER:
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En bar mark er ikke bare en bar mark. Faktisk 
er den fuld af juridiske spørgsmål. Må man 
bygge her? Er jorden forurenet? Er naturen 
fredet? Og hvordan med de rørledninger, der 
løber under marken? Hortens miljøretsteam 
er blandt landets førende eksperter, og de 

giver klare svar på alle spørgsmål inden for 
miljøretten: plan- og byggesager, natur- 
beskyttelse, kyst- og klimasikring, affald, 
spildevand og vandforsyning, jordforurening 
og miljøgodkendelser.
Find din miljøretsadvokat på horten.dk

BYG HER?
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