KURSUSPROGRAM
for
Temadag den 15. marts 2011 kl. 10:00–15:45

på First Hotel Grand i Odense
om

Husdyrbrugsloven
lovreguleringen og praksis i klagesager ved Miljøklagenævnet
GENERELT
Husdyrbrugsloven regulerer de miljømæssige forhold for husdyrbrug, hvilket siden lovens ikrafttræden i
2007 har givet anledning til en række spørgsmål og problemer.
Loven var en nyskabelse. Reguleringen er på mange måder sammenlignelige med de almindelige regler for
regulering af virksomheder, der fremgår af Miljøbeskyttelsesloven, men er på en række områder vidt
forskellig herfra.
Vi har inviteret oplægsholdere fra Miljøministeriets Rejsehold, som vil fortælle nærmere om principperne i
loven og de problemer, det giver anledning til. Herudover vil advokat Mads Kobberø holde indlæg om
Miljøklagenævnets praksis i disse sager.

INDLÆG AF:
Miljøministeriets Rejsehold ,
Mads Kobberø, advokat, Bech Bruun

PROGRAM:
Kl. 10:00-10:10

Velkomst

Kl. 10:10-12:00

Baggrund og introduktion til husdyrbrugsloven
Erfaringer med husdyrbrugsloven – hvor er udfordringerne?
Naturvurdering – inkl. case
BAT-vurdering – inkl. case
(v. Miljøstyrelsens Rejsehold)

Kl. 12:00-13:00

Frokost

Kl. 13:00-14:00

Formiddagens emne fortsat, inkl. opsamling og spørgsmål
(v. Miljøstyrelsens Rejsehold)

Kl. 14:00-14:15

Pause

Kl. 14:15-15:30

Miljøklagenævnets praksis i sager efter husdyrbrugsloven
(v. Mads Kobberø)

Kl. 15:30-15:45

Afrunding og udlevering af kursusbeviser
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Temadag
om

Husdyrbrugsloven - lovreguleringen og praksis i
klagesager ved Miljøklagenævnet
15. marts 2011 kl. 10:00-15:45
På First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5100 Odense

Tilmeld dig temadagen på denne blanket. Gebyr for deltagelse i temadagen er kr. 550,00 +
moms. Deltagergebyret opkræves ved faktura.
Tilmeldingsfristen er den 8. marts 2011.
Det er bestyrelsens forventning, at kursusprogrammet for foreningens temadag kan tælle med i
den enkelte advokat efteruddannelse med i alt 5 lektioner á 45 minutters varighed. Der vil
derfor blive udstedt kursusbevis til de deltagere, der deltager i hele kurset.
Arrangementet finder sted på First Hotel Grand, Jernbanegade 18 i Odense få hundrede meter
fra Odense Banegård.
For de, der er i bil, skal nævnes, at hotellet har en parkeringsordning med et nærliggende
parkeringshus (50 m fra hotellet), hvor man via hotellet kan købe en 1-dagsparkeringsbillet til
kr. 50,-. Kontakt hotellet for nærmere information.

Send tilmeldingen til Foreningssekretariatet, Eva Horskjær, eho@danskeadvokater.dk eller på
fax 33 43 70 01.

Navn:______________________________

Medlemsnr.:______________

Firma:______________________________

E-mail:___________________

ønsker at deltage i temadagen, kr. 550,00 + moms (sæt kryds)
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