
 

 

 
TM 13033 Tilsyn og håndhævelse – juridisk kursus for 
sagsbehandlere, der fører tilsyn med virksomheder eller 
husdyrbrug. 
 

 

Formål: At give en grundlæggende juridisk forståelse for 

miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug.  

  

Kurset bliver vekslen mellem teori og opgaver, og vi skal 

arbejde med: 

 

 Hvad er lovlige og ulovlige forhold?  

Hvornår har tilsynsmyndigheden pligt til at handle? 

Hvilke typer påbud findes der? 

Hvilke typer håndhævelse findes der, og hvornår 

anvender man dem?   
Hvad gør vi, hvis virksomheden ikke efterkommer 

myndighedens anvisninger? 

Hvornår bruger man politianmeldelse?  

Hvad er miljøansvar? 

Hvad skal du som tilsynsmyndighed vide om 

retssikkerhedsloven herunder, hvornår skal tilsyn varsles, 

hvornår må myndigheden kræve oplysninger af 

virksomheden.  

Hvordan reguleres gener og påvirkninger af 

omgivelserne? (kort introduktion) 

Hvilken betydning har myndighedspassivitet, og hvornår 

opstår det? 
 

Som et gennemgående tema drøfter vi juridisk metode 

og kriterier for at vælge rette paragraf.  

 

Inden kurset er der mulighed for at indsende spørgsmål 

og cases, også vil oplægsholderen så vidt muligt inddrage 

spørgsmål/cases på kurset. Spørgsmål og cases skal 

indsendes skriftligt inden den 22. september 2022 til 

Mai-Britt Bruun maibrittbruun@hotmail.com 

  

Målgruppe: Sagsbehandlere, der arbejder med industrivirksomheder 

og husdyrbrug.  

 
Kurset er bygget op om miljøbeskyttelsesloven, men 

husdyrbrugloven bygger på samme historik, så fører du 

landbrugstilsyn, vil kurset også være relevant.  

mailto:maibrittbruun@hotmail.com


 

 

 

Kurset er både for nye sagsbehandlere og lidt mere 

erfarne. 

 

Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart 

 

Tidspunkt: 9. marts 2023 

 

Program: Se nedenfor 
 

Arrangører: Lone Mølgaard, EnviNa. 

 

Underviser: Mai-Britt Bruun 

 

Deltagerantal: Minimum 15 deltagere og maksimum 25 deltagere 

 

Pris: EARLY BIRD 

                               A-medlemmer kr. 1.925,- ekskl. moms 

                               B-medlemmer kr. 2.425,- ekskl. moms 

 

 NORMALPRIS 
                                Tilmelding efter den 24. januar 2023 

A-medlemmer kr. 2.225,- ekskl. moms 

                               B-medlemmer kr. 2.725,- ekskl. moms 

 

Tilmelding: Senest den 7. februar 2023. 

Tilmeldingen er bindende 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

              

 
 



 

 

TM 13033 Tilsyn og håndhævelse – juridisk kursus for 
sagsbehandlere, der fører tilsyn med virksomheder eller 
husdyrbrug 
 

 

Program for torsdag den 9. marts. 2023. 
 

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

 

Kl. 9.30 – 09.35 Velkomst ved EnviNa  

 

Kl. 9.35 – 10.00 Introduktion v/Mai-Britt Bruun fra Miljøjura 

 

Kl. 10.00 – 10.50 Introduktion til tilsyn 
• Typer af virksomheder/landbrug. 
• Hvilke tilsyn: Tilsynsbekendtgørelsen og vejledningen. 

• Juridisk metode, kilder, betydningen af præcedens. 

• Hvad er lovlig og ulovlige forhold? 

• Gode råd fra en juridisk vinkel. 

  

Kl. 10.50 – 11.00   Kort "strækkeben" pause. 

 

Kl. 11.00 – 12.00 Hvornår har tilsynsmyndigheden pligt til at føre 

tilsyn?  
 

Kl. 12.00 – 12.45 Frokost 

 

Kl. 12.45 – 13.30 Hvad skal du vide om retssikkerhedsloven? 
• Hvad er retssikkerhed? 
• Adgang. 

• Varsling. 

• Hvornår kan tilsynet kræve oplysninger/indsamle oplysninger? 

Kl. 13.30 – 13.40 Kort "strækkeben" pause 

 

Kl. 13.40 – 14.30 Hvilke typer håndhævelse findes der?  
• Hvad er henstillinger, indskærpelser, selvhjælpshandlinger, forbud 

og hvornår anvendes de? 

• Hvornår bruger man politianmeldelse? 

 

Kl. 14.30 – 14.50 Kaffe/the pause med brød 

 

Kl. 14.50 – 15.30 Hvilke typer håndhævelse findes der? (fortsat) 
• Hvad er miljøansvar? 

• Myndighedspassivitet:  

Som forberedelse skal I læse NoMo nr. 146 Myndighedspassivitet 

Nyhed | Miljø- og Fødevareklagenævnet (naevneneshus.dk) 
 

https://mfkn.naevneneshus.dk/nyhed/eb853c10-928f-45c7-8676-4159911a711a?highlight=nomo%20146


 

 

Kl. 15.30 – 15.40 Kort "strækkeben" pause 

 

Kl. 15.40 - 16.00 Hvordan reguleres gener og påvirkninger af 

omgivelserne – en introduktion  
• Oplysning af sagen – hvem skaffer oplysninger? 
• Påbud. 

 

Kl. 16.00 – 16.10 Opsamling, evaluering og afslutning på dagens 

kursus 


