
 

 

 
TM 13035 – Den gode afgørelse – NYT juridisk kursus 

 

 

Formål: Bliv bedre til at skrive afgørelser.  

 

På kurset får du en opskrift på at skrive gode afgørelser 

og en række råd til, hvordan du opbygger og begrunder 

dine afgørelser. Du får viden om juridisk metode, som du 

skal bruge til at anvende og fortolke lovgivning korrekt. 

Og vi gennemgår, hvordan forvaltningsretten sætter 

rammerne for, hvad en afgørelse skal indeholde. Vi 

gennemgår de grundlæggende retsprincipper, som har 
betydning for, hvad en miljømyndighed kan træffe 

afgørelse om og stille vilkår om i en afgørelse, og hvad 

en myndighed ikke kan inddrage. Kurset handler om, 

hvordan vi kan bringe kvalitet ind i afgørelser og arbejde 

med at skabe klare præcise afgørelser, der kan 

håndhæves. Det handler om at lære, hvordan man 

træffer lovlige afgørelser. At det er vigtigt ses af 

klagenævnspraksis!  

 

Tag gerne en af dine afgørelser med og lad os diskutere, 

hvad der gør en afgørelse god.  

 
Kurset kan med fordel tages sammen med kurset 

forvaltningsret, som ligger dagen forinden. 

 

Undervisningen er opbygget som en vekslen mellem 

teori, eksempler fra klagenævnspraksis, opgaver og 

kursisternes egne cases. 

 

Målgruppe: Kurset er relevant for både nye og erfarne 

sagsbehandlere. 

 

Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart,  

 

Tidspunkt: Torsdag den 13. april 2023 kl. 9.00 – 15.40 
 

Program: Se nedenfor  

 

Inden kurset er der mulighed for at indsende spørgsmål 

og cases, så vil underviseren så vidt muligt inddrage 

spørgsmål/cases på kurset.  

 



 

 

Spørgsmål og cases skal indsendes skriftligt gerne inden 

den 27. marts 2023 til maibrittbruun@hotmail.com 

 

Arrangører: Lone Mølgaard, EnviNa, mail@envina.dk  
 

Underviser: Mai-Britt Bruun, jurist, Miljøjura.   

 

Deltagerantal: Minimum 15 deltagere og maksimum 25 deltagere 

 

Pris: NORMALPRIS 

      A-medlemmer kr. 2.225,- ekskl. moms 

      B-medlemmer kr. 2.725,- ekskl. moms 

      EARLY BIRD 
      Kr. 300,- ekskl. moms fratrækkes ovenstående priser,  

      hvis man er tilmeldt senest 13. marts 2023 

 

Tilmelding: Senest den 27. marts 2023.  

Tilmeldingen er bindende 

 

 

 

 
 

TM 13035 – Den gode afgørelse – NYT juridisk kursus 
 

 

Program for torsdag den 13. april 2023 
 

Kl. 09.00 – 9.30 Ankomst og kaffe/the med rundstykker 

 

Kl. 9.30 – 9.50 Velkomst  
 

Kl. 9.50 – 10.00 Intro 
- Hvad er retssikkerhed, og hvordan kan vi arbejde bevist med at 

sikre det? 

- Hvad er en afgørelse og den forvaltningsretlige ramme. 

 

Kl. 10.00 – 10.50 Juridisk metode - At anvende lovgivningen rigtigt 
- Juridisk metode og typer af regler 

- At forstå juridiske kilder og deres hierarki 

- Hvordan fortolker og udfylder man en bestemmelse i 

lovgivningen? 
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Kl. 11.00 – 12.00 Den lovlige afgørelse - Grundlæggende retsprincipper  
- Hvilke hensyn kan du inddrage, når du træffer afgørelse? 

Saglige/usaglige hensyn og magtfordrejning. 

- :  

• Legalitetsprincippet – at finde hjemmel til en afgørelse 

• Officialprincippet, at arbejde objektivt og faktabaseret. 
• Lighedsprincippet 

• Proportionalitetsprincippet - Hvor hårdt skal man sætte 

ind? 

• Betydningen af administrationspraksis/skøn under regel.  
- Gode råd til at starte en sag rigtigt op 

 

Kl. 12.00 – 12.45 Frokost 

 

Kl. 12.45 – 13.45 Den gode afgørelse 
- En opskrift på at træffe en god afgørelse. 

- Den gode afgørelse, og hvordan man stiller gode vilkår. 
- Hvad skal en begrundelse indeholde? 

- Partshøring og partsrettigheder. 

- Varsling af afgørelser. 

- Klageadgang og søgsmålsfrist. 

 
Kl. 13.55 – 14.40 Kursisternes cases 

 

Kl. 14.40 – 15.00  Kaffe/the pause med brød 

 

Kl. 15.00 – 15.30  At lave fejl og rette op (en introduktion) 
- hvornår og hvordan kan vi gøre det? (tilbagekaldelse, annullation 

og genoptagelse). 
- Hvad er retssikkerhed, og hvordan kan vi arbejde bevist med at 

sikre det? 

 

Kl. 15.30 – 15.40 Afslutning og opsamling og evaluering. 
  

 


