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Erhvervsmiljøretten Ellen Margrethe Basse Hent PDF Erhvervsmiljøretten behandler erhvervslivets
miljømæssige rammebetingelser, som de er formuleret i EU’s og dansk lovgivning, retspraksis og

administrativ praksis. Alt er opdateret til 1. november 2016.

Da området er kompliceret, er det valgt at have et særligt fokus på sager om miljøgodkendelse. Bogen giver
et overblik over de mange EU- og nationale regler, inden for miljøret, der skal iagttages i den konkrete

formulering af og efterfølgende myndighedsbehandling af ansøgninger. Det eksemplificeres med hovedvægt
på de regler, der skal iagttages ved stillingtagen til godkendelsessager efter miljøbeskyttelsesloven og

husdyrloven – med inddragelse bl.a. af EU’s direktiv om industrielle emissioner (IE-direktivet).

Den betydning, som udmøntningen af den politiske aftale om “Danmark i bedre balance”, der blev indgået
den 9. juni 2016, må forventes at få for klagesystemet – med den besluttede nedlæggelse af Natur- og

Miljøklagenævnet – inddrages.

Den nye “lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”, der først træder i
kraft 16. maj 2017, er inddraget sammen med de gældende regler for tilrettelæggelse af sagsbehandling for at

sikre en fuldt opdateret fremstilling.

Om forfatteren
Ellen Margrethe Basse, cand.jur., Dr. jur. er professor i miljøret på Aarhus Universitet, og har siden 01/03

2010 været ansat i en delt stilling mellem Erhvervsjuridisk Institut, Handelshøjskolen og Det
Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet.
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