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För tillträde till undervisning och examination fordras högskolestudier om minst 90 högskolepoäng.
Kursens uppläggning
Provkod
0100

Benämning
Miljöskyddsjuridik

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

I kursen behandlas centrala delar av den svenska miljörätten. Detta innefattar såväl förvaltningsrättsliga som
straffrättsliga och civilrättsliga aspekter. Tyngdpunkten ligger på miljöbalken och dess följdlagstiftning. Den i
Sverige tillämpliga miljörätten placeras också in i en europarättslig och folkrättslig kontext. Kursen inleds
med en introduktion till rättsordningens struktur och grundläggande principer. Träning ges i att identifiera
juridiska problem, finna och applicera relevanta rättsregler samt att analysera hur tillämpningen av
regelverket bidrar till uppnåendet av politiska målsättningar.
Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
-identifiera miljörättsliga frågeställningar i praktiskt förekommande situationer,
-hantera för miljörätten relevanta rättskällor och förklara deras inbördes relation,
-tillämpa relevanta miljörättsliga regler i konkreta situationer,
-i samverkan med andra analysera och i tal och skrift redogöra för den miljörättsliga regleringen av en viss
verksamhet eller ett visst fenomen, och
-relatera miljörättsliga mål och normer till andra, potentiellt motstående mål och normer i rättsordningen.
Undervisning

Kurstiden är 10 veckor. Den första veckan ägnas åt att presentera juridik i allmänhet och miljörätt i synnerhet
som ämnesområden. Även kopplingen mellan rättsreglerna och den fysiska miljön behandlas. Under resten av
kursen behandlas olika delar av miljörätten vid föreläsningar och seminarier. De senare kräver förberedelser
och aktivt deltagande av studenterna. I grupper om två till fyra personer genomför studenterna en utredning
av hur ett visst praktiskt förekommande fenomen regleras i miljörättsligt hänseende. Slutsatserna presenteras
skriftligen och muntligen.
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Kunskapskontroll och examination

Kursens mål examineras genom ett grupparbete, vilket presenteras i såväl skriftlig som muntlig form; genom
aktivt deltagande vid seminarier; samt genom en skriftlig tentamen. För att bli godkänd på kursen fordras att
samtliga mål för kursen är uppfyllda.
Deltagande vid vissa föreläsningar är obligatoriskt.
Den skriftliga tentamen äger rum omkring en vecka efter sista undervisningstillfället.
Student som underkänts vid denna tentamen bereds tillfälle till omtentamen.
Som godkända betyg används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkända betyg är Fx och F.
Övrigt

Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft den 20 januari 2008.
Kurslitteratur

Juridiska fakultetens utbildningsutskott fastställer kurslitteratur.
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