
Miljø- og Energiret 2 har fokus på gennemførelsen af EU-retlige og 
internationale forpligtelser og den konkrete anvendelse af natio-
nal lovgivning på særligt udvalgte områder inden for det miljø- og 
energiretlige område.

Med basis i de udvalgte reguleringsområder vil der bl.a. blive fore-
taget en gennemgang af de relevante internationale konventio-
ner, EU’s traktatgrundlag, de væsentligste sekundære retsakter fra 
EU samt EU-domstolsafgørelser. Dette vil ske særligt med henblik 
på at vise betydningen for national lovgivning samt den danske 
retspraksis og administrativ praksis fra klagenævn m.v. Hovedfor-
målet med faget er at give deltagerne en grundlæggende for-
ståelse for de retlige forudsætninger og tankegange, der præger 
international, EU- og national regulering på miljø- og energiom-
rådet, samt den sammenhæng, som forudsættes både ved den 
generelle gennemførelse af de internationale forpligtelser og ved 
den konkrete anvendelse af national lovgivning.

Faget starter med tre lektioner, der er fælles for det energiretlige 
og miljøretlige spor. De indledende lektioner vil bl.a. afdække 
de generelle rammer for arealanvendelse, tilrettelæggelse af 
produktionsprocesser ved hjælp af f.eks. miljøgodkendelser samt 
give et indblik i klimalovgivningen, særligt de rammer, som EU har 
fastlagt for medlemsstaternes opfyldelse af de globale reduktions-
forpligtelser. Herefter foregår undervisningen på det valgte spor.

Spor 1: Miljøret – centrale emner
• biodiversitet og naturbeskyttelse 
• vand og landbrug 
•	 affald	og	affaldshåndtering	
• jord og miljøansvar 

Master i Miljø- og Energiret (MEEL)

Undervisere på spor 1
– Studieleder og professor, ph.d. Birgitte Egelund Olsen 
 Aarhus BSS
– Professor, dr. jur. Peter Pagh 
 Københavns Universitet 
– Professor, ph.d. Helle Tegner Anker 
 Københavns Universitet 
– Lektor, ph.d. Ulla Steen 
 Aalborg Universitet

Spor 2: Energiret – centrale emner
• energiretlige rammer, aktiviteter, politikker, virkemidler og  
 aktører. 
• el- og naturgasforsyningsområdet og de generelle betingelser  
 for konkurrence på energiområdet 
• varmeforsyning, vedvarende energi, energibesparelser,  
 regulering af priser for monopolydelser (el, gas og varme) 
• olie og naturgas – efterforskning, produktion og transport  

Undervisere på spor 2
– Studieleder og professor, ph.d. Birgitte Egelund Olsen 
 Aarhus BSS
– Professor, ph.d. Bent Ole Gram Mortensen
 Syddansk Universitet
– Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen 
	 Advokatfirmaet	Energi	&	Miljø
– Lektor Anita Rønne 
 Københavns Universitet
– Professor, dr. jur. Peter Pagh 
 Københavns Universitet 
– Professor, ph.d. Helle Tegner Anker 
 Københavns Universitet 
– Lektor, ph.d. Ulla Steen 
 Aalborg Universitet

Faget Miljø- og Energiret 2 er en del af uddannelsen Master i Miljø- og Energiret (MEEL).  
Faget er opdelt i to spor, hvor du vælger, om du vil fokusere på miljøretlige eller  
energiretlige emner.  

Enkeltfag Miljø- og Energiret 2 
SPOR 1: Fokus på miljøretlige emner
SPOR 2: Fokus på energiretlige emner



Praktiske oplysninger

LEKTIONER STED SPOR 1: MILJØRET SPOR 2: ENERGIRET

Lektion 1 Aarhus BSS International, EU og national miljø- og energiret (Fælles for begge spor)
Klimaret – målsætninger og virkemidler

Lektion 2 Aarhus BSS International, EU og national miljø- og energiret (Fælles for begge spor)
Planlægning af arealanvendelse, VVM mv.

Lektion 3 Københavns 
Universitet

International, EU og national miljø- og energiret (Fælles for begge spor)
Regulering af produktionsprocesser

Lektion 4 Københavns 
Universitet

Miljøret
Biodiversitet og naturbeskyt-
telse 

Energiret
Energiretlige rammer – aktiviteter, politikker, virkemidler og 
aktører

Lektion 5 Københavns 
Universitet

Miljøret
Vand og landbrug

Energiret
Olie og naturgas – efterforskning, produktion og transport

Lektion 6 Syddansk 
Universitet

Miljøret
Jord og miljøansvar

Energiret
El- og naturgasforsyningsområdet og de generelle betingelser  
for konkurrence på energiområdet

Lektion 7 Aarhus BSS Miljøret
Affald	og	affaldshåndtering

Energiret
Varmeforsyning, vedvarende energi, energibesparelser reguler-
ing af priser for monopolydelser (el, gas og varme)

Udbytte 
Uanset hvilket spor, du vælger, giver faget dig en forståelse for de 
forskelle, der præger reguleringen på internationalt niveau (dvs. i 
folkeretten), på EU-niveau (EU-retten) og på det nationale niveau 
(i dansk ret). Du opnår en indsigt i den EU-retlige tankegang og 
lærer at fortolke de nationale regler EU-konformt samt at afdække 
eventuelle	konflikter	mellem	de	nationale	regler	og	de	interna-
tionale forpligtelser og EU-retlige forpligtelser, som Danmark har 
påtaget sig.

Gennem faget opnår du følgende kompetencer: 
•	 evnen	til	at	identificere	og	formulere	en	miljøretlig/ 
 energiretlig problemstilling 
•	 evnen	til	at	identificere	relevante	retskilder	og	 
  principper samt til at anvende og prioritere disse 
•	 evnen	til	at	analysere	en	miljøretlig/energiretlig	problemstilling	
• evnen til at deducere og argumentere for mulige  
 løsninger af overordnede retlige problemstillinger,  
 herunder navigere mellem de forskellige relevante  
 retskilder.  

Adgangskrav 
Da faget er en del af 2. semester på den 2-årige Master i Miljø- 
og Energiret, skal vi gøre opmærksom på, at der er en naturlig 
progression i uddannelsen og dermed i fagmodulerne. For at 
få det fulde udbytte af faget anbefales det, at du har en juridisk 
baggrund eller stor erfaring i at arbejde med juridiske problemstil-
linger. Adgang til enkeltfaget Miljø- og Energiret 2 er betinget af 
ledige pladser på holdet. Adgangskravene til enkeltfag er i øvrigt 
de samme som til den samlede masteruddannelse.

Studiestart 
Februar 2017 – ansøgningsfrist 1. december 2016.
Faget udbydes igen i foråret 2019.

Pris 
Undervisningsafgiften er 22.000 kr. 
Hertil kommer udgifter til undervisningsmateriale og et mindre 
beløb til forplejning.  

Kontakt 
Programfuldmægtig 
Lotte Ganner Bech  
Tlf. 87 15 37 56 
E-mail: meel@au.dk

Læs mere www.bss.au.dk/meel

Undervisningsdatoerne vil blive meldt ud på www.bss.au.dk/meel i god tid inden ansøgningsfristen. 
Undervisning	finder	sted	mandage.


