Bilag 1
Til medlemmerne af Danske Miljøadvokater
Dato 22. april 2014
Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i 2013/2014

Beretningen omfatter perioden fra temadagen og generalforsamling den 30. maj 2013 til
foreningens generalforsamling den 21. maj 2014.
Temadage
Afholdelse af to-tre årlige temadage med information om nyheder og praktiske problemstillinger
inden for det miljøretlige område, i bred forstand er Danske Miljøadvokaters hovedaktivitet.
Temadagene tæller med i den enkelte advokats efteruddannelse, typisk med 5-6 lektioner á 45
minutter, hvilket skal sammenholdes med prisen pr. kursusdag på typisk 550 kr. ekskl. moms.
Bestyrelsen vil også fremadrettet bestræbe sig på at gennemføre spændende temadage med
aktuelle emner og forventer i det kommende år at afholde tre arrangementer i lighed med tidligere.
Foreløbig orientering om forventede datoer udsendes normalt i løbet af sommeren, således at der
er mulighed for at reservere datoerne i god tid.
Vi modtager meget gerne input til emner og mulige oplægsholdere. Forslag kan sendes til
bestyrelsen.
Danske Miljøadvokater afholdt i 2013/2014 i alt 3 temadage, som kan opsummeres således:
Den 15. november 2013 – Ansvar og forsikring i forbindelse med miljøskader
Temadagen blev afholdt i Aarhus i fællesskab med Foreningen af erstatnings- og
forsikringsadvokater (FEF). Advokat Niels Vase afholdt indlæg om håndtering af traditionelle
ansvarsmæssige problemstillinger i forbindelse med jordforureningssager, herunder om
bevisbyrdevurderinger, flere skadevoldere mv. Advokaterne Niels Søe Christiansen og Line Marie
Pedersen afholdt herefter indlæg om den obligatoriske forsikringsordning for villaolietanke, og
redegjorde for praksis i forbindelse hermed. Om eftermiddagen afholdt advokat Poul Hvilsted
indlæg om pludselighedsbetingelsen i dansk forsikringsret med afsæt i U 2012.3048 H, hvor han
repræsenterede den ene (vindende) part. I forlængelse heraf afholdt Anders Hansen, Tryg
Forsikring, indlæg om forskellige forsikringstyper vedrørende miljøansvar. Fra Danske
Miljøadvokater var 17 medlemmer tilmeldt temadagen (mod 52 fra FEF, som dog også har ca. fire
gange så mange medlemmer).
Den 9. april 2014 – Større Infrastrukturprojekter
Udgangspunktet for temadagen var projektet med den nye tunnel over Femern Bælt. Via et
spændende og inspirerende indlæg fra Project Director i Femern A/S, Claus Dynesen, fik
deltagerne en fornemmelse af de mange udfordringer, som projektet står over for såvel i Danmark
som i Tyskland. Claus Dynesen har erfaring fra de tidligere bro/tunnel-projekter over Storebælt og
Øresund, hvorfra der ligeledes var eksempler. Bech Bruun er rådgiver for Femern Projektet, og
Håkun Djurhuus afholdt derfor i forlængelse heraf indlæg om de særlige miløjretlige
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problemstillinger, som gør sig gældende for den danske del af projektet. Om eftermiddagen holdt
Peter Pagh indlæg om de klagesager over støj fra Metro byggeriet, som har været behandlet af
Natur- og Miljøklagenævnet i det seneste halve år. Der var tale om et interessant og underholdende
indlæg - men nok ikke helt uvildigt, da Peter Pagh (med held) har repræsenteret de klagende
naboer under disse sager. Temadagen blev rundet af med en gennemgang af 4 nyere domme
under punktet ”praksis siden sidst”. Der var i alt 28 tilmeldte til dette arrangement, som blev afholdt
hos Plesner på Amerika Plads i København.
Den 21. maj 2014 – Planlovens detailhandelsregler og generalforsamling
Programmet for årets sidste temadag er ikke endeligt fastlagt, men temaet vil være planlovens
detailhandelsregler. Der vil være indlæg fra Naturstyrelsen, hvor der vil være fokus på nyere
lovændringer på området, samt på kommunernes detailhandelsplanlægning i kommuneplan 2013
og den detailhandelsredegørelse, som skal udarbejdes af ministeren hvert fjerde år. Herudover vil
særlige problemstillinger på området blive gennemgået – herunder eksempelvis praksis og
fortolkning af bestemmelserne om ”særligt pladskrævende varegrupper”. Endeligt program
udsendes ultimo april 2014.
I forlængelse af temadagen afholdes foreningens generalforsamling, og vi forventer som vanligt at
slutte af med praksis siden sidst. I lighed med de to sidste år er der herefter mulighed for hyggeligt
samvær med kolleger under den efterfølgende middag – bestyrelsen håber på god opbakning
herom.
Medlemsantal
Foreningen havde ved udgangen af 2013 110 medlemmer. Det ligger lidt over det niveau på ca. 100
medlemmer, som har været gennemsnittet i en årrække. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at
udbrede kendskabet til foreningen blandt kolleger, som kan have interesse i vores aktiviteter.
Danske Advokater
Danske Miljøadvokater er integreret i Danske Advokater. Medlemskab af Danske Miljøadvokater er
dog ikke betinget af, at det enkelte medlem også er medlem af Danske Advokater.
Danske Advokater forestår forskellige administrative opgaver for foreningen i form af udsendelse af
indkaldelser og koordinering af tilmeldinger, samt udarbejdelse af regnskab mv. Vi betaler Danske
Advokater herfor efter nogle aftalte takster, som tager udgangspunkt i foreningens medlemsantal og
deltagerantallet i de forskellige arrangementer.
En repræsentant fra bestyrelsen kan deltage i Danske Advokaters repræsentationsmøder, ligesom
bestyrelsen løbende orienteres og inviteres til forskellige aktiviteter i Danske Advokaters regi.
Bestyrelsen i Danske Miljøadvokater fungerer samtidig som Danske Advokaters fagudvalg inden for
det miljøretlige område. Det indebærer blandt andet, at vi bistår med udarbejdelse af høringssvar til
lovforslag mv. inden for det miljøretlige område, hvilket arbejde er fordelt mellem bestyrelsens
medlemmer. Herudover er der også i øvrigt etableret en dialog mellem bestyrelsen/fagudvalget og
Danske Advokaters sekretariat for at sikre Danske Advokaters indflydelse inden for miljøområdet,
hvilket udover afgivelse af høringssvar kan ske ved gennemførelse af møder med relevante
ministerier og styrelser, samt i forbindelse med Danske Advokaters indstilling af repræsentanter til
deltagelse i udvalg og arbejdsgrupper mv.
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Miljøministeren har igangsat et reformarbejde, der skal munde ud i et bud på fremtidens lovstruktur
på natur- og miljøområdet. Det er ambitionen, at skabe en mere enkel, klar og sammenhængende
struktur, der kan udgøre rammen for kommende års lovgivning. En særlig arbejdsgruppe i
Miljøministeriet skal udarbejde et forslag til en model herfor, og arbejdsgruppen afholdt den 20. - 21.
februar 2014 en work-shop med deltagelse af miløprofessorer fra Sverige, Norge, Holland og
Finland, som orienterede om den overordnede miljøretlige regulering i disse lande. Herefter var de
danske professorer Peter Pagh, Ellen Margrethe Basse, Helle Tegner Anker og Birgitte Egelund
Olsen, bedt om hver især at give deres bud på en ny struktur i Danmark. Advokat Jens Flensborg
og advokat Henriettes Soya var i deres egenskab af formand for henholdsvis Danske
Miljøadvokater og Dansk Selskab for Miljøret ligeledes anmodet om at give eksempler på
strukturelle udfordringer og forslag til forenklinger set fra advokatside. Ministeriets arbejdsgruppe
forventes at komme med sit forslag til en evt. ny model primo 2015. Forslaget vil blive præsenteret
for offentligheden på en konference om fremtidens natur- og miljølovgivning.
Hjemmeside
Danske Miljøadvokaters hjemmeside (www.danskemiljøadvokater.dk) indeholder oplysninger om
foreningen og dens medlemmer, herunder en søgefunktion (”Find din miljøadvokat”) hvor det er
muligt at finde en miljøadvokat (medlemmer af foreningen) på baggrund af navn, firmanavn, bynavn
eller postnummer. Hjemmesiden indeholder herudover overordnede oplysninger om bestyrelsens
sammensætning, foreningens vedtægter, samt kommende og tidligere arrangementer.
Regnskab og budget
Regnskabet for 2013 viser et mindre overskud på ca. 7.500 kr., hvorved foreningens kapital pr. 31.
december 2013 blev forøget til ca. 82.000 kr. Det er ikke hensigten, at foreningen skal oparbejde en
egentlig formue, og der budgetteres derfor også i 2014 med et mindre underskud.
Det foreslås i budgettet for 2014, at kontingentet på 1.100 kr. ekskl. moms fastholdes, hvorved der
fortsat lægges op til, at kontingentet bidrager til finansiering af de årlige temadage. Der er i
budgettet taget udgangspunkt i tre temadage med deltagerbetaling på 550 kr. ekskl. moms.
Bestyrelsen
Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne have 4-7 medlemmer, og har i indeværende år bestået af Jens
Flensborg (formand), Kim Trenskow, Ellen Skodborggaard, Hans Haages, Britta Moll Bown, Helle
Carlsen og Håkun Djurhuus, som alle gerne modtager genvalg. Medlemmer, som måtte have lyst til
at deltage i bestyrelsesarbejdet opfordres dog til at stille op til valg.

På bestyrelsens vegne
Advokat Jens Flensborg
Formand
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