KURSUSPROGRAM
for
Temadag og generalforsamling den 12. maj 2011 kl. 10:00–16:00

på First Hotel Grand i Odense
om

Den nye affaldsregulering
med fokus på gebyrer og affaldsregulativer
GENERELT
I 2004 kom miljøministerens arbejdsgruppe med sine anbefalinger til en ny organisering af
affaldssektoren. Miljøministeriet har siden arbejdet hårdt på at imødekomme såvel anbefalingerne som de
forskellige grupper i sektoren ved en ny regulering. Det har vist sig nødvendigt at opdele reguleringen i tre
faser. Den første del af reguleringen trådte i kraft 1. januar 2010, hvor bl.a. håndteringen af kildesorteret
genanvendeligt erhvervsaffald blev liberaliseret, og der blev indført ensartede regler for gebyrer og
regulativer. Den næste fase vedrører affaldsforbrænding, hvor en tværministeriel embedsmandsgruppe
har arbejdet på anbefalinger til implementering af anbefalingerne fra 2004. Deres rapport blev sendt i
høring i december, og et lovforslag forventes fremsat i næste folketingssamling.
Vi har inviteret Jacob Brandt, Lind Cadovius, og funktionsleder, cand. jur. Peter Jørgensen, Miljøstyrelsen,
som kort vil introducere om de centrale elementer i fase 1 og 2, hvorefter reguleringen af gebyrer og
regulativer vil blive nærmere gennemgået.
Efter de faglige indlæg afholdes generalforsamling i Danske Miljøadvokater. Dagen sluttes af med punktet
praksis siden sidst ved repræsentanter fra bestyrelsen.

INDLÆG AF:
Advokat Jacob Brandt, Lind Cadovius, og funktionschef Peter Jørgensen, Miljøstyrelsen

PROGRAM:
Kl. 10:00-10:10

Velkomst

Kl. 10:10-10:40

Den nye affaldsregulering - kort om fase 1 og 2 (v. Peter Jørgensen og Jacob Brandt)

Kl. 10.40-12.00

Den nye regulering af gebyrer på affaldsområdet, herunder om forventede fremtidige
gebyrer for virksomheders adgang til genbrugspladsen. Punktet sluttes af med
spørgsmål og debat (v. Peter Jørgensen)

Kl. 12.00-12.45

Frokost

Kl. 12.45-14.00

De nye affaldsregulativer, herunder jordaffaldsregulativet. Punktet sluttes af med
spørgsmål og debat (v. Jacob Brandt)

Kl. 14:00-14:15

Pause

Kl. 14:15-14:45

Generalforsamling i Danske Miljøadvokater (se vedhæftede indkaldelse med bilag)

Kl. 14:45-15:45

Praksis siden sidst (v. bestyrelsen)

Kl. 15.45-16.00

Afrunding og udlevering af kursusbeviser
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Temadag
om

Den nye affaldsregulering
med fokus på gebyrer og affaldsregulativer
12. maj 2011 kl. 10:00-16:00
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 5. maj 2011.
Det er bestyrelsens forventning, at kursusprogrammet for foreningens temadag kan tælle med i
den enkelte advokat efteruddannelse med i alt 5,5 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 enten på fax: 33 43 70 01 eller pr. e-mail til Eva
Horskjær, eho@danskeadvokater.dk

Navn:______________________________

Medlemsnr.:______________

Firma:______________________________

E-mail:___________________

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