
 

 

TM 13030 – Naturbeskyttelse for dig der arbejder med natur 
men også for dig, der arbejder med industri, landbrug, 

kommune- og lokalplaner, byggetilladelser mv. 
 

 

 

Formål: At give dig et grundlæggende kendskab til beskyttelse af 

bestemt natur (§ 3-natur), bygge- og beskyttelseslinjer 

og kravene til at foretage en ”habitatvurdering” og en 

vurdering af, om der sker en påvirkning af visse 

beskyttede arter (bilag IV-arter).  

 

Du får indsigt i, hvad formålet med de forskellige 

beskyttelser er, og med udgangspunkt i Miljø- og 

Fødevareklagenævns praksis får du eksempler på, 
hvornår der kan/ikke kan gives dispensation.  

 

Vi gennemgår, hvornår der skal laves en habitatvurdering 

og en vurdering af bilag IV-arter, og hvilke krav der er til 

vurderingen. Emnet er af stor vigtighed, da det er et 

hyppigt tema i klagenævnsafgørelser, og habitatreglerne 

omfatter en lang række afgørelser inden for miljø- og 

planlovgivningen.  

 

Målgruppe: Sagsbehandlere der arbejder med natur, men også 

sagsbehandlere der arbejder med industri, landbrug, 

vandforsyning, plan- og byggeområdet mv., som gerne 
vil have et godt overblik og som arbejder på at 

identificere problemstillinger tidligt i myndighedsarbejdet.  

 

Underviser: Mai-Britt Bruun, jurist, Miljøjura.  

 

Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart 

 

 

Tidspunkt: 8. december 2022. 

 

 

Program: Se nedenfor.  

 
Inden kurset er der mulighed for at indsende spørgsmål 

og cases, så vil oplægsholderen så vidt muligt inddrage 

spørgsmål/cases på kurset. Spørgsmål og cases skal 

indsendes skriftligt inden den 24. november 2022 til 

mail@envina.dk 

mailto:mail@envina.dk


 

 

 

 

 

Arrangører: Lone Mølgaard, EnviNa 

 

 

Deltagerantal: Minimum 15 deltagere og maks. 25 deltagere 

 

 
Pris: EARLY BIRD 

A-medlemmer kr. 1.800,- ekskl. moms  

B-medlemmer kr. 2.300,- ekskl. moms  

NORMALPRIS  

Tilmelding efter den 3. november 2022  

A-medlemmer kr. 2.100,- ekskl. moms  

B-medlemmer kr. 2.600,- ekskl. moms 

 

 

Tilmelding: Senest den 17. november 2022. 

Tilmeldingen er bindende 

 
 

  

 

TM 13030 Naturbeskyttelse 
 

 

Program for torsdag den 8. december 2022. 
 

Kl. 09.00 – 09.30 Ankomst og kaffe/the med rundstykker 

 

Kl. 9.30 – 09.35 Velkomst ved EnviNa  

 

Kl. 9.35 – 09.55 Introduktion v/Mai-Britt Bruun fra Miljøjura 

 

Kl. 09.55 – 10.15 Introduktion til emnet. 
• Hvilke opgaver har kommunen? 

• Hvilke formål forfølges der med naturbeskyttelsesloven? 

• Juridisk metode, kilder og betydningen af præcedens. 

  

Kl. 10.15 – 10.55 Beskyttet natur (§ 3 natur) 
• Formålet 
• Hvad er beskyttet? 

• Har det betydning, at et område er registreret som § 3 område?  

• Klagenævnsafgørelser – eksempler på hvornår kan/kan der ikke 

gives dispensation?  

 



 

 

Kl. 10.55 – 11.05   Kort "strækkeben" pause. 

 

Kl. 11.05 – 12.00  Bygge- og beskyttelseslinjer  
• Sø- og åbeskyttelseslinjen, strandbeskyttelseslinjen, 

fortidsmindebeskyttelseslinjen, skovbyggelinjen og 
kirkebyggelinjen. 

• Formålet og beskyttelseshensyn. 

• Klagenævnsafgørelser og eksempler på, hvornår kan/kan der 

ikke gives dispensation? 

 
Kl. 12.00 – 13.00 Frokost 

 

Kl. 13.00 – 13.45 Hvornår kan der meddeles dispensation fra 

naturbeskyttelsesloven – særlige tilfælde?  
• Har det betydning for beskyttelsen i naturbeskyttelsesloven, at 

der er vedtaget en kommune- eller lokalplan? 

• Hvad er samfundsmæssige nødvendige projekter? Er en 
udvidelse af en virksomhed det? Regnvandsbassiner?  

• Hvornår skal der vurderes alternativer, og har det betydning, at 

projektet bliver dyrere? 

• Kan der meddeles en miljøgodkendelse, gives en 
vandindvindingstilladelse eller vedtages en kommune/lokalplan, 

hvis det projekt, der gives tilladelse til/laves en plan for, kræver 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven? 

• Diskussion af deltagernes cases. 

 

Kl. 13.45 – 14.00 Kort "strækkeben" pause 

 

Kl. 14.00 – 14.30 Tilsyn og håndhævelse af naturbeskyttelsesloven 
• Tilsynsforpligtigelsen 

• Retssikkerhedslov 

• Passivitet 
• Oplysning af sagen – hvem skaffer oplysninger?  

 

Kl. 14.30 – 14.45 Habitatområder og beskyttede arter. 
• Hvornår skal der laves en habitatvurdering?  

• Hvad er et projekt? 

• Screening, habitatvurdering og den absolutte beskyttelse og 
klagenævnspraksis. 

 

Kl. 14.45 – 15.10 Kaffe/the pause med brød 

 

Kl. 15.10 – 16.15 Habitatområder og beskyttede arter fortsat 
• Arealbeskyttelsen fortsat 
• Artsbeskyttelsen 

• Oplysning af sagen - hvem skaffer oplysninger? 

• Diskussion af deltagernes cases 

 

Kl. 16.15 – 16.30 Opsamling, evaluering og afslutning på dagens kursus 


