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Til medlemmerne af Danske Miljøadvokater
Dato 12. april 2012

Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i 2010/2011

Beretningen omfatter perioden fra fællesmødet den 12. maj 2011 til foreningens generalforsamling
den 10. maj 2012.

Temadage
Danske Miljøadvokater afholdt også i dette år 3 temadage, som kan opsummeres således:
Den 22. november 2011 - ”EU-rettems betydning i miljøsager i Danmark”. Der var tale om et fælles
arrangement med Dansk Selskab for Miljøret, som blev afholdt i København. Peter Pagh indledte
med en god overordnet introduktion om de grundlæggende EU-retlige principper, som er af særlig
betydning for miljøretten samt med eksempler fra Domstolen. Ankechef Per Schou Christiansen
orienterede i sit indlæg om EU-rettens betydning i nævnets afgørelser. Advokat René Offersen og
advokat Hans Henrik Banke gav i to spændende indlæg eksempler på EU-rettens betydning i
danske retssager. René Offersen fortalte om sagen med testcentret for store vindmøller ved
Østerild, som indeholder flere EU-retlige aspekter, og hvor han repræsenterer sagsøgerne. Med
afsæt i en retssag mellem firmaet Marius Pedersen A/S og Miljøstyrelsen fortalte Hans Henrik
Banke om en række af de processuelle og materielle overvejelser, som en præjudiciel forelæggelse
for EF-domstolen kan give anledning til. Der var i alt ca. 50 tilmeldte til dette arrangement.
Den 1. marts 2012 – Gæsteprincippet og Reguleringen af private veje. Advokat Anne Sophie K.
Vilsbøll og advokat Line Markert holdt et veltilrettelagt fælles indlæg om gæsteprincippet. Der var
tale om en grundlæggende indføring i historikken bag princippet, den nyeste højesteretspraksis på
området, og bud på fortolkning heraf i relation til forskellige typesituationer. Problemstillingerne blev
anskuet fra såvel arealejers som ledningsejers side og på en både underholdende og informativ
måde. Landinspektør og lektor emiritus Lars Ramhøj gav herefter en generel indføring i private
vejes retsforhold – et emne som Lars Ramhøj er en af landets førende eksperter inden for. Dagen
blev sluttet af med punktet praksis siden sidst, hvor der desværre kun var tid til to domme, som blev
gennemgået af Ellen Skodborggaard og Poul Hvilsted. Der var tilmeldt godt 20 deltagere.
Den 10. maj 2012 – Håndtering af miljøretssager i praksis. På årets sidste temadag sætter vi fokus
på de især processuelle spørgsmål, som retssager inden for miljøområdet kan give anledning til.
Med udgangspunkt i en konstrueret case vil et panel rejse forskellige typespørgsmål, sådan at der
med udgangspunkt heri er mulighed for spørgsmål og debat. Herudover vil Håkun Djurhuus holde et
mere generelt indlæg om gennemførelse af civile retssager på miljøområdet. Samme dag afholdes
foreningens generalforsamling, og vi slutter af med praksis siden sidst. Som noget nyt er der
herefter mulighed for hyggeligt samvær med kolleger under den efterfølgende middag.
Temadagene tæller med i den enkelte advokats efteruddannelse, typisk med 5 lektioner á 45
minutter, hvilket skal sammenholdes med prisen pr. kursusdag på 550 kr. ekskl. moms.

Danske Miljøadvokater • H.C. Andersens Boulevard 45 • 1553 København V • Telefon 33 43 70 00 Fax 33 43 70 01
www.danskemiljoadvokater.dk forening@danskeadvokater.dk

Vi forventer, at der også i det kommende år vil blive gennemført i alt tre temadage.
Arrangementerne forventes fortsat afholdt på First Grand Hotel i Odense, idet arrangementer, som
gennemføres i fællesskab med Dansk Selskab for Miljøret dog sædvanligvis afholdes i København.
Medlemmerne orienteres om datoer og mulige overordnede emner for det kommende års temadage
så snart disse er fastlagt af bestyrelsen, typisk umiddelbart efter sommerferien. Vi modtager til hver
en tid meget gerne input til emner og mulige oplægsholdere. Forslag kan sendes til bestyrelsen.

Medlemsantal
Medlemsantallet er faldet lidt i 2011, men ligger fortsat omkring ca. 100 medlemmer. 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.
Foreningen har i lighed med en række andre advokatforeningen en administrationsaftale med
Danske Advokater. Danske Advokater forestår i kraft heraf en række 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 to årlige 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. Bestyrelsen har i 2012 deltaget i to møder med Danske
Advokaters sekretariat om det fremtidige fagudvalgsarbejde.

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 søges opdateret jævnligt. Der er imidlertid ikke i foreningen
ressourcer til at udvikle og vedligeholde en mere ”levende” hjemmeside med opdatering af nyheder
mv. inden for miljøretsområdet.
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Regnskab og budget
Af det foreliggende regnskab for 2011 fremgår et mindre overskud på ca. 10.300 kr. Foreningens
kapital udgjorde pr. 31. december 2011 ca. 62.000 kr. Det er ikke hensigten, at foreningen skal
oparbejde en egentlig formue. Modsat ønsker vi også fortsat at kunne udbyde temadagene til den
overkommelige pris på 550,00 kr. pr. dag pr. deltager. Det foreslås derfor også, at det nuværende
årlige kontingent på 1.100 kr. fastholdes. Med udgangspunkt heri forventes der i bestyrelsens
forslag til budget et mindre overskud på ca. 1.500 kr.

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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