PRIMO og Bech-Bruun inviterer til seminar om risici i forbindelse
med den nye miljøskadelov

Implementering af miljøansvarsdirektivet
– er du forberedt?
Kolding Kommunes Uddannelsescenter den 27. juni 2008
Reglerne om miljøansvar står foran en større ændring.
Folketinget har den 22. maj 2008 vedtaget en ny lov, miljøskadeloven, og
ændret en række miljølove. Reglerne træder i kraft den 1. juli 2008, og
dermed bliver EUs miljøansvarsdirektiv langt om længe implementeret.
Det vil medføre ændringer i kommunernes sagsbehandling og stille krav
til kommunerne om, at de forholder sig aktivt til de nye regelsæt.
Det er også værd at være opmærksom på de nye regler, hvor kommunerne
- fx via forsyningsaktiviteter - selv er potentielle forurenere.
På seminaret vil du få gennemgået de nye regler, og du vil få vejledning og
gode råd til håndtering af konkrete sager, faldgruber og problemstillinger.

Program
08.30 - 09.00 Morgenkaffe
09.00 - 12.15 Gennemgang og diskussion af de nye regler - risici og faldgruber
v/ advokat Mads Kobberø, Bech-Bruun
12.15 - 13.00 Frokost
Det endelige program opdateres på www.primodanmark.dk og vil blive
fremsendt forud for mødet.

PRIMO (Public Risk Management Organisation) er stiftet på initiativ af den danske Kommunaldirektørforening i maj
2005. Størstedelen af Danmarks kommuner og regioner er i dag medlemmer af PRIMO. I samarbejde med en række
private virksomheder udvikler PRIMO ny viden og nye metoder til håndtering af kritiske risici i kommunerne.
Bech-Bruun er en af Danmarks førende advokatvirksomheder med kontorer i København og Århus. Bech-Bruun yder
højt specialiseret rådgivning over for kommuner, regioner, fælleskommunale selskaber og forsyningsselskaber inden for
alle offentligretlige problemfelter.

www.primodanmark.dk

tid og sted

27. juni kl. 08.30 – 13.00
Kolding Kommunes Uddannelsescenter
Ågade 27
6000 Kolding

Deltagere

Miljøchefer, konsulenter, jurister, ingeniører,
forsikringsansvarlige og andre medarbejdere
med ansvar for håndtering af miljøproblemstillinger i kommunerne

Tilmelding

Advokatsekretær Lene Fjord Hocksdahl
hos Bech-Bruun
E-mail: lf@bechbruun.com
Tlf.: 7227 3191
eller
PRIMOs sekretariat
E-mail: admin@primodanmark.dk
Tlf.: 7732 5564
Tilmelding sker efter ”først til mølle”.
Oplys venligst navn, titel, mail-adresse og
EAN-nummer ved tilmelding.
Tilmelding er bindende.

Pris for deltagelse
PRIMO-medlem:
Øvrige:

Arrangører

595 kr. ekskl. moms
895 kr. ekskl. moms

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

