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MILJØRETTENS PRINCIPPER
UNDER KLIMAFORANDRINGER
FÅ DE SKARPESTE ANALYSER AF CENTRALE MILJØRETLIGE FORHOLD
LIGE NU FRA ALLE DE VIGTIGE AKTØRER I KLIMA- OG MILJØUDVIKLINGEN
Miljøretlige problemstillinger er mere presserende i samfunds- og erhvervsudviklingen
end nogensinde.

PRAKTISK INFORMATION
12.
OKT.

7
LEKT.

KR.
5.995
ekskl. moms

Afholdes kl. 8.30 – 17.00

Copenhagen Marriott Hotel
Kalvebod Brygge 5, 1560 København

TALERE
Kim Christian Højmark
Advokat (L) og partner,
Poul Schmith /
Kammeradvokaten

Håkun Djurhuus

Klimaproblematikken er en altdominerende faktor, der ændrer spillereglerne og retsprincipper på miljø- og energiområdet radikalt, hvor klimahensyn ofte står i direkte kontrast
til traditionelle miljømæssige hensyn.
Den stærke udvikling i byggeri, energi- og infrastrukturprojekter aktualiserer samtidig en
lang række miljømæssige problemstillinger og tvister, herunder spørgsmål om habitater,
forurening af jord, luft og vand, samt skarpere miljøkrav til landbrug, industri og byudvikling.

Helle Tegner Anker

Knud Erik Andersen

En række spektakulære miljøsager har sat disse retsprincipper på spidsen, f.eks. forløbet
om Lynetteholmen, Fælledby, Energiøen, store sager om solceller- og vindmølleparker
f.eks. Thorup Slette, foruden om forurening af vandmiljøet som f.eks. PFOS, - sager der
bliver afgørende for retspraksis og miljøprocesser i en afgørende brydningstid.
Konferencen bringer en række af de helt centrale aktører og beslutningstagere sammen, både entreprenører, energiselskaber, forsyningsselskaber, kommuner, forskere og
miljøretsadvokater for at sætte spot på de allermest kritiske og skelsættende miljøretlige,
økonomiske, administrative og teknologiske problemstillinger.
Her vil de dele den nyeste viden, skarpe analyser og ikke mindst deres stærke holdninger
og synspunkter på de miljøproblematikker, hvor stærke konfliktende interesser er på spil,
og som har så afgørende indflydelse på økonomi, natur, levevilkår og samfundsudvikling.
Vi glæder os til at byde dig velkommen!
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Formand for Planklagenævnet

Henrik Steenstrup

Direktør for Ejendomme & Byliv
By & Havn
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European Energy

Lars Schrøder
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Næstformand, Klimapartnerskabet
for vand, affald og cirkulær økonomi

Jan Michael Jørgensen

Planchef
HOFOR, Vand og Spildevand

Afdelingsleder, Miljø
Slagelse Kommune

Nanna Aggerholm Larsen

Søren Dyreborg

Miljøingeniør
WH-PlanAction

Senior Projektleder
NIRAS

Torben Frandsen

Karsten Thoft Jørgensen

Med venlig hilsen
Anders Chr. Loiborg Larsen
Conference Manager

Plan-, Byg- og Ejendomschef
Vesthimmerlands Kommune

Landinspektør, planlægger
Geopartner

E-mail: acl@juc.dk
Direkte: 26 77 05 81

Peter Pagh
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Professor i Miljøret
Københavns Universitet
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OM KONFERENCEN

KONFERENCENS PROGRAM

FORMÅL

Konferencen sætter fokus på de miljøretlige dilemmaer, der er højaktuelle og afgørende i
retspraksis gående fremad.
Her får du den nyeste viden og de skarpeste analyser på problemstillinger om miljøvurderinger, habitat, forurening og hele den miljøretlige proces ifm. byudvikling, byggeri, infrastruktur,
energi og forsyning, industri og landbrug.
Og der sættes spot på konflikten mellem de forskellige interesser med klimaet som en gennemgående faktor, i lyset af såvel dansk lovgivning som EU-ret og international lovgivning.

08.30

Ankomst, registrering og morgenmad

09.00

Velkomst v. JUC

09.05

Nyeste udvikling og aktuelle tendenser i miljøretten
Kim Christian Højmark, Poul Schmith/Kammeradvokaten
og Håkun Djurhuus, Lundgrens

09.30

Miljøvurderinger i klagesager - konkrete sager fra nævnet
Helle Tegner Anker, Formand, Planklagenævnet
Klagenævnets formand giver en præsentation af nævnets seneste praksis med
udgangspunkt i vigtige kendelser af principiel og skelsættende betydning, hvor
centrale miljøretlige spørgsmål har været i spil.

10.15

Pause

10.30

Fælledby – udvikling under heftigt pres fra vandsalamander
Henrik Steenstrup, Direktør for Ejendomme & Byliv, By & Havn
Fælledby er et af de mest omstridte byggeprojekter med en årelang sagsbehandlingsproces, hvor miljøvurderingerne og sagens behandling i såvel Københavns
Kommune som i Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet har givet
anledning til stærke følelser og skarp kritik fra bl.a. Danmarks Naturfredningsforening
af miljøvurderingerne bl.a. vedr. habitatet for en omstridt vandsalamander.
Her giver Henrik Steenstrup fra By & Havn - den ene af ejerne af bygherren, Fælledby
- sin udlægning af sagsforløbet, processen og de centrale miljøretlige spørgsmål.

11.15

Skisma om grøn energi vs. miljøinteresser
Knud Erik Andersen, CEO, European Energy
European Energy arbejder med grøn energi, sol-, vind og power-to-x projekter i
hele landet og ikke mindst internationalt i mere end 18 lande. Arbejdet med grøn
energi er udfordret af miljømæssige hensyn og stærke interesser såvel fra miljøforeninger som lokale interesser. Her giver Knud Erik Andersen et indblik i de mest
presserende miljøretlige problemstillinger, og det paradoksale modsætningsforhold mellem arbejdet med grøn energi og andre miljømæssige hensyn.

12.00

Frokost - efter frokost går vi i spor

INDHOLD

Konferencen sætter fokus på de presserende miljøretlige spørgsmål og dilemmaer, som er
helt centrale i den klimadrevne omstilling af såvel energisektor, industri og transport, infrastruktur samt ikke mindst den massive byudvikling i de kommende årtier.
Hvorledes brydes såvel økonomiske, teknologiske, miljø- og klimaspecifikke interesser i de
miljøretlige processer og forvaltningen hos bl.a. kommuner, styrelser og klagenævn.

TALERNE

Talerne er udvalgt blandt de førende eksperter og mest centrale personligheder fra alle
involverede parter, såvel myndigheder, formænd for klagenævnene, miljøretsprofessorer og
-advokater, kommuner, entreprenører, energiselskaber, rådgivere m.fl.

MÅLGRUPPE

Konferencen er relevant for alle, der arbejder med miljøretlige problematikker, såvel advokater, kommuner, myndigheder og interesseorganisationer som energiselskaber, forsyningsselskaber, entreprenører og rådgivere som f.eks. ingeniører, byggesagkyndige,
miljøteknikere m.fl.
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SPOR 1

Miljøretsprocesser
og forsyningsselskaber
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SPOR 2

Miljøretsprocesser
i kommuner
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SPOR
1
MILJØRETSPROCESSER OG FORSYNINGSSELSKABER
Ordstyrer: Håkun Djurhuus
13.00

Klima- og skybrudsprojekter i HOFOR - komplekse udviklingsprocesser
Brian Hansen, Planchef, HOFOR Vand og Spildevand
Forsyningssektoren balancerer svære udfordringer med omfattende klimatilpasninger til skybrudssikring, affaldshåndtering og grøn omstilling på den ene side
og tekniske, regulatoriske og miljømæssige hensyn på den anden.

SPOR
2
MILJØRETSPROCESSER I KOMMUNER

Ordstyrer: Kim Christian Højmark
13.00

Her får du en ufiltreret analyse af de mest presserende problemstillinger ifm.
HOFORs mange omfattende klimaprojekter, og deres strategier for en effektiv
håndtering af de komplekse udviklingsprocesser.
13.40

Pause - mulighed for sporskifte

13.50

Tre helt centrale, nye højesteretsdomme om det ledningsretlige gæsteprincip.
Hvad var retspraksis i går, og hvad er retspraksis i dag?
Håkun Djurhuus, Advokat (H) og partner, Lundgrens Advokatpartnerselskab
Tre nye højesteretsafgørelser pålægger grundejere selv at betale for ledningsomlægninger på deres grund og begrænser udstrækningen af gæsteprincippet.
Er der sket en forrykkelse af henholdsvis forsyningsselskabernes og lodsejernes
retsstilling, og i givet fald til fordel for hvem?

14.30

Pause – mulighed for sporskifte

14.50

Bæredygtigt spildevand i verdensklasse - udvikling og udfordringer
Lars Schrøder, Adm. direktør, Aarhus Vand
Næstformand i Regeringens klimapartnerskab for vand, affald og cirkulær økonomi
Kun 1% af spildevandet undslipper i dag de aarhusianske kloakker, hvilket gør
Aarhus Vand til en af branchens absolutte førende, når det gælder spildevandsrensning. Samtidig er selskabet dybt involveret i udvikling af nye teknologier til
mere effektiv rensning og omdannelse af spildevandet, bl.a. til energi og gødning.

Oplægsholderne vil ud fra cases beskrive konkrete projekter og belyse forskellige
udfordringer, set fra embedsmands synspunkt.
13.40

Pause - mulighed for sporskifte

13.50

Power to X - den nye teknologi og retlige udfordringer
Kim Christian Højmark, Advokat (L) og partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten
Nanna Aggerholm Larsen, Miljøingeniør, WH-PlanAction
Nye klimateknologier skal bidrage til regeringens målsætning om en CO2-reduktion
på 70 pct. i 2030. I den vestjyske by Ramme uden for Lemvig planlægges et af verdens
første store Power-to-X-anlæg, hvor strøm fra vindmøller og solcelleanlæg omdannes
til brint og sidenhen til grøn ammoniak, som kan afsættes i bl.a. marineindustrien og
landbruget.
Med udgangspunkt i casen fra Ramme sætter indlægget fokus på teknologien bag
Power-to-X, og de retlige udfordringer for bl.a. stat, kommuner, investorer og udviklere.

14.30

Pause – mulighed for sporskifte

14.50

PFOS-sagen i Korsør – Hvad lærte vi? Og hvad er udfordringerne i fremtiden?
Jan Michael Jørgensen, Afdelingsleder for Miljø, Slagelse Kommune
Søren Dyreborg, Seniorkonsulent, NIRAS
For to år siden skabte PFOS-sagen i Korsør stor bevågenheden, og interessen for emnet
nærmest eksploderede i Danmark. I oplægget hører du om baggrunden for sagen,
hvad der skete, hvilke udfordringer Slagelse Kommune har haft af juridisk og teknisk
karakter, og hvad der kommer til at ske fremover.
Du får også en status på omfanget af PFAS i Danmark, og hvad man kan gøre ved det.

15.30

Pause - tilbage på hovedspor

Aarhus Vand er særdeles ambitiøse når det gælder bæredygtighed og klimatilpasning, og er således det første vandselskab, der er certificeret i FN´s verdensmål.
Udviklingsprojekterne giver samtidig anledning til svære miljøprocesser bl.a.
vedr. anvendelse spildevandsslam i landbruget og nedsivning af pesticider til
grundvandsressourcerne.
15.30
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Pause - retur til hovedspor

Opstilling af vindmøller - miljøprocesser i strid modvind
Karsten Thoft Jørgensen, Landinspektør, planlægger, Geopartner
Torben Mangaard Frandsen, Plan-, Byg- og Ejendomschef , Vesthimmerlands Kommune
I de to nordjyske kommuner Jammerbugt og Vesthimmerland har man fået indgående
erfaringer med plan- og miljøretsprocesser og balancering af stærke natur- og miljøinteresser, naboklager og politisk ønske om at fremme den grønne omstilling ifm. med både
opstilling af solcelleanlæg og vindmølleprojekter bl.a. ved Mosbæk, Bjørnstrup, Rendbæk
Øst og ikke mindst ifm. Danmarks største landvindmøllepark på Thorup-Sletten.
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HOVEDSPOR AFSLUTNING...
15.50

Er borgernes rettigheder truet af den grønne omstilling?
Peter Pagh, Professor i miljøret, Københavns Universitet
I de seneste år er flere større projekter for den grønne omstilling blevet forsinket af
kravene til miljøvurdering og beskyttelse af natur samt offentlige høringer, og Miljøog Fødevareklagenævnet samt Planklagenævnet har i flere tilfælde ophævet tilladelser pga. mangler ved miljøvurdering, hvilket i enkelte tilfælde har sat projekterne i stå.
For at imødegå sådanne forsinkelser er klagemuligheder fjernet i flere nye anlægslove og i bl.a. jernbaneloven blev i december 2021 indføjet bemyndigelse til, at Transportministeren kan ophæve miljølove, hvis reglerne i miljølovene medfører alvorlige
forsinkelser. Indlægget vil belyse, om disse ændringer er forenelige med borgernes
rettigheder efter EU-retten, og om det er muligt at sikre borgernes rettigheder uden
at forsinke den grønne omstilling.

16.30

Opsamling af konferencens vigtigste pointer
Kim Christian Højmark, Poul Schmith/Kammeradvokaten
og Håkun Djurhuus, Lundgrens Advokatpartnerselskab

16:45

Tak for i dag - networking
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