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Miljøretten 2 Ellen Margrethe Basse Hent PDF Bogen behandler de natur- og kulturbeskyttelsesmålsætninger
og de mange forskellige virkemidler, der anvendes på internationalt, EU og nationalt niveau. Blandt de

centrale virkemidler må fremhæves VVM, SMV, fysiske planer, sektorplaner, forvaltningsafgørelser, aftaler
og støtteordninger.2. udgave er opdateret og udvidet i forhold til 1. udgave, der udkom i 2001. De afgørende

ændringer, som med kommunalreformen gennemføres inden for planområdet - med afviklingen af
regionplanerne, kommuneplanernes nye rolle og indførelsen af regionale udviklingsplaner - præger

fremstillingen. Samspillet mellem de fysiske planer og Natura 2000-planer er et andet af de nye emner.
Digital forvaltning og ejendomsregistrering - herunder ændringen af BBR-loven - og kvalitetsstyringsloven er
ligeledes nye emner i bogen. Også de nye regler om energibesparelser og energimærkning af bygninger, der er
et led i de nye energieffektiviseringstiltag, indgår i fremstillingenAnden udgave af Miljøretten bind 1-5 samt

første udgave af Miljøretten bind 6 udkommer alle i 2006. Sidstnævnte bind behandler energi- og
klimaretlige emner.Opdateringen og omskrivningen mv. af Miljøretten er bl.a. begrundet i lærebogsbehovet
på den nye Masteruddannelse i Miljø-og Energiret (MEEL), der udbydes i et samarbejde mellem Aarhus

Universitet, Handelshøjskolen i Århus, Syddansk Universitet og Den Kongelige Veterinær- og
Landbohøjskole.Bøgerne fremstår hver især som selvstændige enheder, hvor forskellige forfattere med

ekspertise inden for de respektive emner beskriver regler og praksis.

 

Bogen behandler de natur- og kulturbeskyttelsesmålsætninger og de
mange forskellige virkemidler, der anvendes på internationalt, EU og

nationalt niveau. Blandt de centrale virkemidler må fremhæves
VVM, SMV, fysiske planer, sektorplaner, forvaltningsafgørelser,

aftaler og støtteordninger.2. udgave er opdateret og udvidet i forhold
til 1. udgave, der udkom i 2001. De afgørende ændringer, som med
kommunalreformen gennemføres inden for planområdet - med
afviklingen af regionplanerne, kommuneplanernes nye rolle og
indførelsen af regionale udviklingsplaner - præger fremstillingen.
Samspillet mellem de fysiske planer og Natura 2000-planer er et

andet af de nye emner. Digital forvaltning og ejendomsregistrering -
herunder ændringen af BBR-loven - og kvalitetsstyringsloven er

ligeledes nye emner i bogen. Også de nye regler om
energibesparelser og energimærkning af bygninger, der er et led i de
nye energieffektiviseringstiltag, indgår i fremstillingenAnden udgave
af Miljøretten bind 1-5 samt første udgave af Miljøretten bind 6
udkommer alle i 2006. Sidstnævnte bind behandler energi- og
klimaretlige emner.Opdateringen og omskrivningen mv. af
Miljøretten er bl.a. begrundet i lærebogsbehovet på den nye

Masteruddannelse i Miljø-og Energiret (MEEL), der udbydes i et
samarbejde mellem Aarhus Universitet, Handelshøjskolen i Århus,

Syddansk Universitet og Den Kongelige Veterinær- og
Landbohøjskole.Bøgerne fremstår hver især som selvstændige
enheder, hvor forskellige forfattere med ekspertise inden for de

respektive emner beskriver regler og praksis.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Miljøretten 2&s=dkbooks

