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Overblik over miljøretten i Danmark med praktisk fokus

Hensigten med bogen er at give overblik over de mange og komplekse regelsæt, der regulerer fysisk
planlægning, miljø og natur i Danmark.

Bogen dækker det, der i Danmark normalt opfattes som miljøspørgsmål, nemlig miljøbeskyttelse,
naturbeskyttelse og planlægning. Fokus er på de sagstyper, man hyppigst møder i praktisk virksomhed.

Samtidig er det bogens formål at vise, hvordan systemerne hænger sammen.

Tillige gennemgås EU-miljøretten, da den ofte har afgørende betydning, når miljøretlige problemer skal
analyseres til bunds - særligt når det drejer sig om affald, kemiske stoffer, naturbeskyttelse eller VVM.

Nyt i 9. udgave

9. udgave er ajourført til 1. september 2018. Ajourføringen af 9. udgave er i lighed med de øvrige ajourførte
udgaver motiveret af lovgivningens konstante forandring. Både EU-direktiver og ren national lovgivning er
løbende under udvikling, ligesom flere markante domme kalder på omtale. Blandt markante forandringer kan

nævnes tilblivelsen af en selvstændig miljøvurderingslov og de meget markante ændringer af
kystbeskyttelsesloven og planloven. I 9. udgave har vi derfor skrevet to nye kapitler om miljøvurdering og
kystbeskyttelse. Dertil kommer naturligvis de markante omstruktureringer i særligt den statslige del af

miljøforvaltningen.
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