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Habitatdirektivet
Medlemsstaterne skal efter habitatdirektivets artikel 6, stk. 2, træffe passende 
foranstaltninger for at undgå forringelse af naturtyperne og levestederne for 
arterne i Natura 2000-områderne samt forstyrrelser af de arter, for hvilke 
områderne er udpeget, for så vidt disse forstyrrelser har betydelige konse-
kvenser for direktivernes målsætning. Bestemmelsen forudsætter en pligt til ”at 
undgå en forringelse og forstyrrelser, der kan få væsentlige virkninger med 
hensyn til [habitatdirektivets] målsætninger.



Habitatdirektivet
EU-Domstolen har afsagt en række domme, hvor medlemsstaterne er blevet 
dømt for ikke at have sikret, at man undgik en forringelse og forstyrrelser, der 
kunne få væsentlige virkninger med hensyn til habitatdirektivets målsætninger i 
forhold til konkrete anlægsprojekter.

Efter habitatdirektivets artikel 12 skal medlemsstaterne desuden træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det 
naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag IV, litra a, 
med forbud mod bl.a. forsætlig indfangning eller drab af arterne, forsætlig 
forstyrrelse og beskadigelse eller ødelæggelse af arternes yngle- eller 
rasteområder



IE -Direktivet

IE-direktivet23 indeholder generelle principper for en integreret indsats over for forureningen 
fra de større industrielle aktiviteter, der er nævnt i direktivets bilag I. Formålet er at forebygge 
og begrænse luft-, vand- og jordforurening fra større industrielle kilder i Europa med henblik på 
at forbedre miljøet i hele EU. IE-direktivet er en sammenskrivning af syv tidligere direktiver, 
men det indeholder dog også ændringer i forhold til de tidligere regler på området. 

Direktivet bygger bl.a. på et princip om integreret forureningsbekæmpelse med henblik på 
mere bæredygtig balance mellem menneskets aktiviteter og den samfundsmæssige udvikling 
på den ene side og et generelt højt miljøbeskyttelsesniveau på den anden side. Den 
integrerede forureningsbekæmpelse sker ud fr en helhedsvurdering, hvor forureningen fra et 
anlæg vurderes samlet, samtidig med at der tages hensyn til affald, der produceres på 
anlægget, behovet for at begrænse udnyttelsen af naturressourcer og behovet for effektiv 
udnyttelse af energi. 



VVM- Direktivet 

VVM Direktivet har til formål at sikre:
• et højt miljøbeskyttelsesniveau
• at miljøhensyn integreres i forberedelsen og godkendelsen af projekter.
Dette mål nås ved at sikre, at der udføres miljøvurderinger af visse offentlige og private
projekter, der er anført i direktivets bilag I og II (lufthavne, nukleare anlæg, jernbaner,
veje, affaldsbortskaffelsesanlæg, rensningsanlæg osv.).

VVM-direktivet finder anvendelse på en lang række offentlige og private projekter.



NEC Direktivet
om nedbringelse af emissioner af visse 

luftforurenende stoffer 
NEC-Direktivets målsætninger
,a) opfyldelse af de mål for luftkvalitet, der er fastsat i EU-lovgivningen 
overholdes, og at der gøres  fremskridt hen imod Unionens langsigtede 
mål om at opnå luftkvalitetsniveauer i overensstemmelse med de 
retningslinjer for luftkvalitet, der er offentliggjort af 
Verdenssundhedsorganisationen
b) Overholdelse af Unionens mål for biodiversitet og økosystemer i 
overensstemmelse med det syvende miljøhandlingsprogram
c) forstærkede synergier mellem Unionens luftkvalitetspolitik og andre 
relevante EU-politikker, navnlig klima- og energipolitikker.



Miljøministerens brev af 30 januar 2021

Jeg er opmærksom på, at der kan være særlige problemstillinger, der 
knytter sig til de store husdyrbrug, og der har i den senere tid været en 
stigning i antallet af sager, hvor både borgere og kommuner udtrykker 
bekymringer vedrørende de store husdyrbrug. Jeg har derfor stor forståelse 
for de udfordringer, der kan være for kommunen som godkendelsesmyndighed. 



Miljøministerens brev af 30 januar 2021

Jeg vil i denne forbindelse bemærke, at en del af den kritik, der har været rejst 
ift. store husdyrbrug, har omhandlet den sundhedsrisiko, der måske kan 
være forbundet med at bo tæt på husdyrbrug. Der foreligger nu et 
litteraturstudie vedr. dette. Ministeriet er i dialog med Sundhedsministeriet 
om de nærmere konklusioner i litteraturstudiet samt behov for eventuelt 
opfølgende studier. 



Miljøministerens brev af 30 januar 2021

Jeg vil her pege på, at husdyrreguleringen fastlægger, at kommunalbestyrelsen 
ikke kan godkende eller tillade etablering, udvidelse eller ændring af et 
husdyrbrug, hvis husdyrbruget med det ansøgte kan indebære væsentlig 
virkning på miljøet, som ikke kan imødegås med vilkår.

• Dette følger også direkte af Miljøministeriets vejledning!

Grundsætningen for al myndighedsbehandling! 



Miljøministerens brev af 30 januar 2021

Ved godkendelse af husdyrbrug består den helt centrale beskyttelse af 
naboerne i de beskyttelsesniveauer, der er fastlagt i reglerne, og den 
praksis, der har dannet sig via Miljø- og Fødevarenævnets behandling af 
klagesager. Der er dels tale om et generelt beskyttelsesniveau i forhold til 
ammoniak og lugt, dels om et beskyttelsesniveau i forhold til de miljømæssige 
påvirkninger vedr. støj fra trafik, landskab, støv, fluegener mv. 



Miljøministerens brev af 30 januar 2021

Sidstnævnte baserer sig på en konkret vurdering fra kommunernes side, hvori 
de lokale miljøhensyn indgår, og kommunalbestyrelsen skal give afslag, 
hvis husdyrbruget med det ansøgte indebærer væsentlig virkning på 
miljøet, som ikke kan imødegås med vilkår, idet en overskridelse af 
beskyttelsesniveauerne, og den praksis, der har udviklet sig herom, betragtes 
som en væsentlig virkning. Der vil være tale om væsentlig virkning, når 
beskyttelsesniveauerne ikke kan overholdes via vilkår i den konkrete sag. 

Med andre ord ligger ligger beskyttelsen i sidste ende i de fastsatte 
”beskyttelsesniveauer”



Miljøministerens brev af 30 januar 2021

Jeg mener, det er et fornuftigt princip, at husdyrbrug skal behandles ens på 
tværs af kommunegrænserne, og det er også på denne måde, vi regulerer andre 
erhverv. 

I henvendelsen anbefales det, at staten bliver godkendelsesmyndighed fremover, 
hvis forslaget om et større kommunalt råderum ved godkendelse af nye 
husdyrbrug ikke imødekommes. Jeg vil hertil bemærke, at kommunen som lokal 
myndighed har langt bedre forudsætninger for at vurdere, hvilke vilkår der er 
nødvendige at fastsætte i forhold til det konkrete husdyrbrug, hvorfor det efter min 
opfattelse ikke vil være hensigtsmæssigt at lade staten overtage denne 
opgave.  

Med venlig hilsen 
Lea Wermelin 



Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
generelle principper

I den gældende bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af 
husdyrbrug (”husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen”) er der i afsnit V regler om 
godkendelse, tilladelse og revurdering af godkendelser. Afsnittet indeholder 
bl.a. kapitel 13 om generelle principper for godkendelser og tilladelser efter 
husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b. 



Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
beliggenhed

I § 22 er bl.a. en bestemmelse om, at ny bebyggelse skal placeres i 
tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelse, medmindre der foreligger 
en særlig begrundelse for en anden beliggenhed. Anlæg til opbevaring af 
flydende husdyrgødning kan dog placeres et andet sted af hensyn til driften, 
medmindre væsentlige hensyn til omgivelserne taler imod, jf. § 22, stk. 2.



Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
BAT

Efter lovens §§ 16 a eller 16 b, skal kommunen foretage en vurdering af, om det
ansøgte kan indebære en væsentlig virkning på miljøet. Hvis det ansøgte kan
indebære en sådan væsentlig virkning på miljøet, som ikke kan imødegås med
vilkår eller – for IE Ehusdyrbrug - hvis BAT-krav ikke er opfyldt, må
kommunen ikke meddele godkendelse eller tilladelse til det ansøgte, jf.
husdyrgodkendelses-bekendtgørelsens § 23, stk. 1.

I § 23, stk. 2, er det præciseret, at virkningen anses for væsentlig, hvis beskyt-
telsesniveauet for ammoniak eller beskyttelsesniveauet for lugt overskrides.
Disse beskyttelsesniveauer er fastsat i henholdsvis §§ 24-29 for ammoniak og §§
30-32 for lugt samt i bilag 3, pkt. A og B.

For så vidt angår ammoniak er beskyttelsesniveauerne opdelt i et generelt beskyt-
telsesniveau og specifikke beskyttelsesniveauer.



Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
Det generelle beskyttelsesniveau –krav om 

nedbringelse ved BAT

Ifølge   § 24, stk. 1, i husdyrgodkendel-sesbekendtgørelsen skal  kommunen 
ved godkendelse af eller tilladelse til husdyrbrug med en ammoniakemission på 
mere end 750 kg NH3-N pr. år stille krav om, at emissionen skal nedbringes til 
niveau svarende til emissionen ved anvendelse af BAT.

Det generelle beskyttelses-niveau efter § 24 er uafhængigt af husdyrbrugets 
placering i forhold til f.eks. ammoniakfølsom natur. 



Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
Det specifikke beskyttelsesniveau

Det specifikke beskyttelsesniveau er fastsat i §§ 25-26 og 28. 
Beskyttelsesniveauerne afhænger af det konkrete husdyrbrugs placering i 
forhold ammoniakfølsom natur, som er opdelt i tre kategorier, der er defineret i 
§ 2, stk. 1, nr. 1-3. 

1) De ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Nature 2000 område
2) De ammoniakfølsomme naturtyper udenfor Natura 200 områder
3) De Ammoniakfølsomme naturtyper ikke omfattet af kat. 1) eller kat. 2  

sommnærmere beskrevet 



Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
Lidt om eksisterende produktioner 

Kravene til totaldeposition gælder også i forbindelse med en ny samlet godkendelse 
af et husdyrbrug, der skal ske i medfør af § 10, stk. 2 eller 3, i lov nr. 204 af 28. 
februar 2017 om ændring af husdyrbrugloven.Formålet er  at sikre hensyn til natur 
og miljø og forenklinger af retsgrundlaget for de enkelte husdyrbrug.  

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 27, der dog alene omfatter husdyrbrug, 
der er godkendt eller tilladt i henhold til en ansøgning, der er indgivet 10. april 2011 
eller før., fastlægger, at hvis den eksisterende produktion medfører totaldeposition, 
der er mindst 100 pct. større end depositionskravene efter §§ 25 og 26, skal der i 
forbindelse med ny godkendelse eller tilladelse fastsættes vilkår om nedbringelse 
med minimum halvdelen af den deposition, der overstiger grænserne. Der skal 
endvidere fastsættes krav om, at husdyrbruget senest 8 år efter meddelelse af 
godkendelsen eller tilladelsen, skal ned bringe depositionen til de grænser, 
der fremgår af §§ 25 og 26. 



Undtagelsen !

§ 25 stk. 5.:

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde fravige kravene i bilag 3, 
pkt. A, nr. 2, tabel 4 og 5, jf. stk. 2 og 3, hvis ansøgeren godtgør, at 
kravet konkret ikke vil være proportionalt som følge af den eksisterende 
indretning og drift.



Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
kap. 14 om kommunens afgørelser

I kapitel 14 i bekendtgørelsen er  reglerne  for kommunens afgørelse om 
godkendelse og tilladelse efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrug-loven.

Navnlig  § 33, stk. 1, hvoraf det fremgår, at det skal vurderes ”om den 
ansøgte etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget kan indebære 
væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og 
kvalitet”. Det er herunder udtrykkeligt anført, vurderingen bl.a. skal foretages 
navnlig i forhold til landskabelige værdier, natur med dens bestande af 
vilde planter og dyr, særligt beskyttede områder udpegede internationale 
naturbeskyttelsesområder eller udpeget som særligt sårbart overfor 
næringsstofpåvirkning. 



Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
§ 35 om IE-husdyrbrug

Om IE-husdyrbrug fremgår det af § 35, at kommunen ved vurderingen af 
ansøgningen, også skal sikre sig, at husdyrbruget indrettes og drives på en 
sådan måde, at der bl.a. er truffet de nødvendige foranstaltninger for at 
forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT.

Gælder udover kravet i § 24, hvorefter det ved godkendelse af eller tilladelse til 
etablering, ændring eller udvidelse af husdyrbrug med ammoniakemission på 
mere end 750 kg NH3-N pr. år, er fastlagt, at  emissionen SKAL nedbringes 
til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af BAT.  



Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
§ 36 Kommunens pligter 

§ 36. Kommunalbestyrelsen skal på 
grundlag af vurderingen efter §§ 34 og 35 
fastsætte de vilkår efter § 27, stk. 1, i 
husdyrbrugloven, der sikrer, at 
husdyrbruget med det ansøgte ikke vil 
have væsentlig virkning på 
miljøet..........................
Kommunalbestyrelsen kan endvidere 
ikke fastsætte vilkår om husdyrbrugets 
indretning og drift, i det omfang der er 
tale om forhold omfattet af de 
umiddelbart bindende krav i §§ 37-38, 
42-44 og 50.



Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 
Den omvendte bevisbyrde 

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal meddele afslag, hvis skade på et 
internationalt naturbeskyttelsesområde,……. herunder ………….eller ved  
vilkårsfastsættelse efter stk. 2-5, ikke kan forhindres. 

Ved skade forstås, at det på et konkret eksperimentelt videnskabeligt grundlag 
kan dokumenteres, at ammoniakpåvirkningen fra husdyrbruget med det 
ansøgte vil medføre en påviselig biologisk ændring af et internationalt 
naturbeskyttelsesområde, herunder beskyttede arter, selvom 
beskyttelsesniveauet i denne bekendtgørelse er overholdt.



Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
Revurdering

Efter  § 39, stk. 3, skal  første revurdering ske 8 år efter godkendelsen eller 
tilladelsen blev meddelt, og herefter hvert 10. år. 

Derudover er der adgang til at revurdere husdyrbrug, der er godkendt eller 
tilladt efter de tidligere regler husdyrlovens §§ 11 og 12 eller miljøbeskyt-
telseslovens kapitel 



Kommunens revurdering
Hvornår og mulige konsekvenser 

§ 39 Godkendelser af IE-husdyrbrug tages op til revurdering og ajourføres om nødvendigt af 
hensyn til udviklingen i den bedste tilgængelige teknik. Ved revurderingen skal det sikres, at 
kravene i § 25, jf. bilag 3, pkt. A, og i §§ 26, 27, 35 og § 36, stk. 1, nr. 9-13, overholdes.

Stk. 2. Husdyrbrug, der er godkendt efter § 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, 
skal alene revurderes, såfremt husdyrbruget ikke lever op til krav om totaldeposition for 
ammoniak efter §§ 26 og 27, og revurderingen omfatter alene dette forhold. Tilsvarende gælder 
husdyrbrug, der er godkendt efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller efter 
kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse, og som ikke er IE-husdyrbrug. Kommunalbestyrelsen træffer 
afgørelse om, hvorvidt godkendelsen skal tages op til revurdering, eller om kravet om revurdering 
kan frafaldes, jf. krav om totaldeposition for ammoniak efter §§ 26 og 27. I sager, hvor kravet om 
revurdering ikke frafaldes, skal der ske revurdering efter reglerne i stk. 7.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen foretager den første regelmæssige revurdering, når der er 
forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget første gang blev godkendt, og herefter hvert 
10. år.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen tager dog en godkendelse af et IE-husdyrbrug op til revurdering 
efter stk. 1, når der er offentliggjort en BAT-konklusion, jf. bilag 5, der vedrører den væsentligste 
del af husdyrbrugets aktiviteter. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger revurderingen på en sådan 
måde, at husdyrbruget kan overholde kravene efter stk. 1 senest den 21. februar 2021.

Stk. 5. Som indledning til revurderingen efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen sende et oplæg 
til godkendelsesindehaveren om myndighedens foreløbige overvejelser om revurderingen.

Stk. 6. På baggrund af revurderingen efter stk. 1 træffer kommunalbestyrelsen afgørelse efter §
39, jf. § 41, i husdyrbrugloven, om, enten at vilkårene skal ændres, eller at revurderingen ikke 
medfører ændringer i husdyrbrugets godkendelse.



Revurdering
Transparens

Stk. 7. For husdyrbrug, der på tidspunktet for revurderingen ikke lever 
op til krav om totaldeposition for ammoniak efter §§ 26 og 27, skal 
kommunalbestyrelsen ved revurderingen sikre, at disse krav 
overholdes, og at de nødvendige vilkår meddeles som påbud, jf. § 39, jf. 
§ 41, i husdyrbrugloven, herunder ved anvendelse af den bedste 
tilgængelige teknik på tidspunktet for revurderingen. Såfremt 
kommunalbestyrelsen ikke finder grundlag for at påbyde 
totaldepositionskravet opfyldt på tidspunktet for revurderingen, skal 
kommunalbestyrelsen fastsætte en frist for kravets overholdelse under 
hensyn til den forventede restlevetid for husdyrbrugets staldanlæg.

tk. 8. Hvis der i forbindelse med revurdering af en godkendelse har været 
gennemført den i § 41 nævnte procedure, skal afgørelsen indeholde 
oplysning om den gennemførte procedure, herunder en redegørelse for 
kommunalbestyrelsens overvejelser på baggrund af de synspunkter, som 
offentligheden har givet udtryk for.



Kommunens revurdering

Undersøgelsespligt
. § 40. Kommunalbestyrelsen skal forberede revurdering efter § 39, stk. 1, ved at 

fremsøge de nødvendige oplysninger, herunder navnlig oplysninger om resultaterne af 
husdyrbrugets egenkontrol, og andre oplysninger, hvorefter husdyrbrugets drift og 
antal stipladser kan sammenholdes med den bedste tilgængelige teknik og med 
overholdelsen af de beskyttelsesniveauer, der understøttes ved anvendelsen af den 
bedste tilgængelige teknik. Husdyrbruget skal på kommunalbestyrelsens anmodning 
fremkomme med andre oplysninger ud over de oplysninger, der kan fremsøges efter 1. 
pkt., og som kommunalbestyrelsen finder nødvendige for at gennemføre 
revurderingen. Kommunalbestyrelsen kan ved revurderingen i øvrigt benytte 
oplysninger, der er fremkommet ved miljøtilsyn og kontrol af husdyrbruget.

Stk. 2. Revurderingen af et husdyrbrug efter § 39, stk. 1, skal omfatte alle vilkår i 
godkendelsen.

Stk. 3. Når § 25, stk. 5, er anvendt i forbindelse med godkendelsen af husdyrbrug 
omfattet af § 39, stk. 1, skal den fortsatte anvendelse heraf indgå i 
kommunalbestyrelsens revurdering.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for overholdelse af nye vilkår, der 
ikke følger af BAT-konklusionen. Gennemførselsfristen for disse ændringer, kan ikke 
fravige § 40, stk. 1, i husdyrbrugloven, medmindre betingelserne i § 40, stk. 2, i 
husdyrbrugloven er opfyldt.

.



Kommunens revurdering
Høringsreglerne 

§ 41. I sager om revurdering efter § 39, stk. 1, må kommunalbestyrelsen ikke træffe 
afgørelse efter § 39, jf. § 41, i husdyrbrugloven, før offentligheden har haft lejlighed til at 
udtale sig om kommunalbestyrelsens udkast til afgørelse.

Stk. 2. For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig skal kommunalbestyrelsen 
foretage offentlig annoncering, ……

….fastsat frist på 2-4 uger fra annonceringen kan anmode om at få tilsendt udkast til 
afgørelse, når dette foreligger, og at enhver har ret til at kommentere udkast til afgørelse 
inden for en frist på 2-4 uger fra modtagelsen af udkastet.

Stk. 3. Ved fremsendelse af udkast til afgørelse, jf. stk. 2, nr. 6, skal der tillige informeres 
om det materiale, som kommunalbestyrelsen eventuelt måtte have fået til rådighed, efter 
at annonceringen er foretaget.

Stk. 4. Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende 
materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i 
miljøoplysninger



EU – Domstolens praksis

I situationer, hvor der er tale om, at der skal meddeles tilladelse til et konkret pro-
jekt, og der derved er en pligt til at foretage en væsentlighedsvurdering efter artikel 
6, stk. 3, antages det ud fra EU-Domstolens praksis, at det kun er muligt at 
undtage 
konkrete projekter fra habitatvurderinger, hvis der foreligger videnskabeligt 
begrun-
dede kriterier, som på forhånd kan udelukke, at den pågældende aktivitetstype 
kan 
påvirke et Natura 2000-område væsentligt; der må ikke i vurderingen tages hensyn 
til såkaldte ”afhjælpende foranstaltninger” på dette stade i processen.



Afstandskrav
Husdyrgødningbekendtgørelsen

§ 5. Etablering af husdyranlæg, herunder stalde, læskure m.v.,
gødningsopbevaringsanlæg og ensilageopbevaringsanlæg samt udvidelse og
ændring heraf, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt 

1) i et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt
byzone- eller sommerhusområde,

2) i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet 
bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse,
institutioner, rekreative formål og lignende,

3) i en afstand mindre end 50 m fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder, eller
4) i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.



Lugtemissioner

Lugtgenekriteriet skal være opfyldt i forhold til alle naboejendomme på 
tidspunktet for meddeles af tilladelse til husdyrbruget. 
Sker der en ændring i naboejendommene i forhold til landbrugspligt, vil 
kommunen skulle tage hensyn til dette, når den udsteder sin afgørelse. 
Hvis der sælges fra, kan det aktualisere ny vurdering og godkendelse. 



Hvem kan klage 
Husdyrbrugslovens § 84 - 86

§ 84:
Afgørelsens adressat
Ministeren i særlige sager
Enhver med individuel interesse 

§§ 85  - 86 :
En række organisationer og sammenslutninger 



Erstatning

Som følge af  fejlbehæftede afgørelser 

Overskridelse af naboretlig tålegrænse



Konflikten og advokatens rolle

Ansøgning til kommunen

Høringssvar  

Afgørelse 

Klage

Retssag



Typiske nedslagpunkter 

Planlovens § 35/36 
Natur og miljø
Naboer – afstandskrav 
Naboer – gener 
Skovbeskyttelseslinjen NBL § 17.1 (mindst 20 ha)
Undersøgelse af alternative placeringer Planklagenævnets afgørelse på 
16. november 2020 (sagsnr. 20/04811)
BAT
Overholdelse af forvaltningsretlige regler (Sagsoplysning, høring , frister, 
begrundelse  mm)



Dilemma:
Gå efter benene eller bolden? 
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Tak for i dag!
Kurt Helles Bardeleben

Partner, advokat (H)
KBA@siriusadvokater.dk
SIRIUS advokater, 
Dampfærgevej 10, København Ø
Tlf. 21466710 

mailto:KBA@siriusadvokater.dk

