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Miljøretten 4 Ellen Margrethe Basse Hent PDF Denne bog beskriver de mange regler, der regulerer
forurenende anlæg og processer med henblik på at begrænse miljøskader. Reglerne opererer både på

internationalt -, EU- og nationalt niveau.Denne anden udgave af Miljøretten 4 er opdateret i forhold til første
udgave fra 2002, idet der i denne periode er sket meget betydelige lovgivningsmæssige ændringer.De centrale

EU-direktiver om miljøgodkendelse, støjrammer, luftkvalitet, miljøansvar,affaldsdeponering,
affaldsforbrænding mv., der skal sikres korrekt gennemført vedanvendelsen af de nationale regler, behandles

dels i kapitel 2 (de generelle regler) ogdels i kapitel 4 (affaldsbehandlingsreglerne). Kapitel 3 giver en
systematisk gennemgang af miljøbeskyttelsesloven. Her behandles bl.a. de nye miljøgodkendelsesregler, de

nye spildevandsregler og reglerne om miljøzoner. Der er en dybtgående behandling af reglerne om
affaldsdeponering og -forbrænding i kapitel 4, og i kapitel 5 behandles husdyrlovens regler om godkendelse
af husdyrbrug og de regler, der er fastlagt for gødningsanvendelse.Bogen analyser EF-domstolsafgørelser,
nationale domme og administrative afgørelser til belysning af typiske konflikter og de relevante retlige
løsninger. De to lovforslag, som blev fremsat i foråret 2007 til gennemførelse af miljøansvarsdirektivet,

indgår også i behandlingen.Bøgerne er udarbejdet bl.a. med henblik på at skulle anvendes på
Masteruddannelseni Miljø- og Energiret (MEEL), der udbydes i et samarbejde mellem Aarhus

Universitet,Københavns Universitet og Syddansk Universitet.Miljøretten 4 er dog samtidig et selvstændigt
værk, hvor forskellige forfattere med ekspertise inden for de respektive emner beskriver regler og praksis.
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