PRIMO og Bech-Bruun inviterer til seminar om miljøretten

Fokus på miljøretten
BECH-BRUUN i København, 5. oktober 2009
PRIMO og Bech-Bruun inviterer til seminar om miljøretten. På seminaret vil du
bl.a. få gennemgået de væsentligste begivenheder inden for miljø- og planretten det seneste år, og vi stiller skarpt på et højaktuelt emne – nemlig kommuners
ansvar i relation til vandløbsloven.
Foredragene holdes af Anne Sophie Vilsbøll, Hanne Mølbeck og Jacob Brandt fra
Bech-Bruuns afdeling for offentlig virksomhed.

Program

Kl. 09.15 – 09.20 Velkomst v/Anne Sophie Vilsbøll
Seneste nyt på miljø- og planområdet v/Anne Sophie Vilsbøll
De væsentligste begivenheder inden for miljø- og planretten det		
seneste år vil blive gennemgået. Både praksis og lovgivning vil blive
omtalt.

Kl. 10.10 - 10.25 Pause
Kl. 10.25 – 10.40 Seneste nyt på miljø- og planområdet fort. v/Jacob Brandt		
		
Særligt vedrørende anvendelse af byggeloven ved indeklimaproblemer
		
forårsaget af jordforurening.
Kl. 10.40 – 11.05 Vandløbsloven – det kommunale ansvar v/Jacob Brandt		
		
Klimaforandringer betyder flere kraftige regnskyl, og landmændene
får derfor mere end tidligere brug for, at vandløbene kan lede 		
		
vandet væk fra deres afgrøder. Samtidig kræver EU’s vandramme		
direktiv, at vandmiljøet bliver bedre, og kommunerne er under pres
for at gennemføre mindre grødeskæring. Hvornår risikerer		
kommunen et erstatningsansvar for oversvømmelsesskader, der 		
		
opstår pga. mindre vedligeholdelse af vandløbene?		
Kl. 11.05 – 11.15 Pause
Kl. 11.15 - 12.00
		
		
		
		

Deltagere
Ledere, jurister, konsulenter og andre
med interesse for det miljøretlige område

Tilmelding

Kl. 08.45 - 09.15 Ankomst og morgenmad

Kl. 09.20 – 10.10
		
		
		

tid og sted
Mandag den 5. oktober 2009
Bech-Bruuns kontor i København
Langelinie Allé 35, 2100 København Ø

Kan miljøret være ekspropriation? v/Hanne Mølbeck			
Der er i dagens Danmark fokus på såvel hensynet til miljøet som
hensynet til beskyttelsen af den private ejendomsret. Tiltag på 		
miljøområdet kan medføre diskussioner om ekspropriation, men
hvornår er miljøret ekspropriation?

Kl. 12.00 – 12.15 Spørgsmål og afrunding v/Anne Sophie Vilsbøll
Kl. 12.15 – 13.00 Sandwich

www.primodanmark.dk

PRIMOs sekretariat
E-mail: admin@primodanmark.dk
Telefon: 7025 2545
Af hensyn til pladsbegrænsning beder vi om
tilmelding hurtigst muligt
Oplys venligst EAN-nummer
Tilmelding er bindende

Pris for deltagelse
PRIMO-medlem:
Øvrige:

495 kr. ekskl. moms
995 kr. ekskl. moms

Arrangører
Seminaret er arrangeret af PRIMO og
Bech-Bruun i samarbejde med
Københavns Kommune

