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Miljøretten 1 Ellen Margrethe Basse Hent PDF Denne bog beskriver rammerne for anvendelsen af
miljølovgivning på tværs af internationale, EU-retlige og nationale regler og principper med en behandling af
alle centrale generelle emner.Omfattende lovændringer har begrundet, at betydelige dele af bogen ikke blot er
blevet opdateret. Der er tale om en regulær omskrivning af flere kapitler. De nævnte lovændringer er primært

begrundet i internationale forpligtelser og EU-krav. Nationalt er der i perioden 2001-2005 endvidere
gennemført en række organisatoriske ændringer, ligesom der er sket ændringer i valget af virkemidler og i
prioriteringen af og mellem indsatsområder. Bl.a. indgår de ændringer, der træder i kraft med udmøntningen
af kommunalreformen den 1. januar 2007. Materialeindsamling er afsluttet i november 2005.I omskrivningen

af denne bog er EU-rettens betydning for den almindelige forvaltningsret blevet fremhævet mere, end
tilfældet var i 1. udgave. De energiretlige emner samt klimaspørgsmål er endvidere inddraget i langt større
udstrækning, end de var i 1. udgave.Anden udgave af Miljøretten bind 1-5 samt første udgave af Miljøretten
bind 6 udkommer alle i 2006. Sidstnævnte bind behandler energi- og klimaretlige emner.Opdateringen og

omskrivningen mv. af Miljøretten er bl.a. begrundet i lærebogsbehovet på den nye Masteruddannelse i Miljø-
og Energiret (MEEL), der udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Handelshøjskolen i Århus,
Syddansk Universitet og Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole.Bøgerne fremstår hver især som
selvstændige enheder, hvor forskellige forfattere med ekspertise inden for de respektive emner beskriver

regler og praksis.
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