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Miljøretten 3 Ellen Margrethe Basse Hent PDF Bogen behandler reglerne og de øvrige retlige rammer, som er

fastlagt på internationalt, EU- og nationalt niveau for at sikre en bæredygtig ressourceforvaltning. I
lovgivningen anvendes et bredt spekter af virkemidler - herunder de almindelige offentligretlige afgørelser,
kortlægning, områdeklassificering, miljøan-svar, erstatningsansvar, producentansvar, afgifter, gebyrer og
standarder. 2. udgave er opdateret og ændret i forhold til 1. udgave, der udkom i 2001.De ændringer, der
følger af kommunalreformen, indgår i fremstillingen. Miljøansvarsdirektivet, der har til formål at sikre en
mere optimal opfyldelse af miljødirektiverne, behandles i det første kapitel. I affaldskapit-let inddrages de
ændringer af affaldsforordningen, der forventes vedtaget inden længe. I de to kapitler om jordforurening

inddrages de i maj 2006 vedtagne ændringer. Beskyttelsen af vandressourcerne behandles i kapitlet om vand
med udgangspunkt i vandrammedirektivet, som er gennemført med miljømålsloven. I råstofkapitlet inddrages
ligeledes de nyeste retskilder - herunder direktivet om udvindingsindustriens af-fald. Bogen inddrager EF-
domstolsafgørelser, nationale domme, ombudsmandsudtalelser og administrati-ve afgørelser til belysning af

typiske konflikter og retlige vurderinger. Forfatterne er professorer/lektorer m.v., advokater, ansatte i
Miljøministeriet hhv. ansatteved Ombudsmandsinstitutionen med erfaring fra forskellige miljø- og

energiretligeområder.
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