TM 13011 – Jordforurening og miljøansvar
Miljøjuridisk grunduddannelse – Modul III
Formål:

EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på
jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning.
Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller
hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og
miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på
de centrale sagsbehandlingsområder.
De juridiske grundkurser er målrettet såvel den erfarne kollega,
som har brug for at få sin viden genopfrisket, som den kollega,
som netop er startet i et nyt område. De juridiske grundkurser
har til formål at sikre deltageren grundlæggende kendskab til de
vigtigste regler og retspraksis såvel på de grundlæggende
juridiske færdigheder, som enhver medarbejder i en offentlig
forvaltning bør mestre, som de enkelte fagområder.
Specialiserede medarbejdere har (måske) en tendens til at
fokusere på de fagområder, som de er ansvarlige for.
Eksempelvis kan en medarbejder med ansvar for miljøgodkendelse overse problemstillinger vedrørende jordforurening eller
naturbeskyttelse, hvis de ikke har et grundlæggende kendskab til
reglerne.
De juridiske grundkurser består af 10 moduler, som giver den
kommunale sagsbehandler mulighed for at få kendskab til de
mest centrale sagsområder i natur- miljø- og planforvaltningen,
hvor den enkelte medarbejder kan sikre en et godt tværgående
kendskab til reglerne eller vælge de moduler, som er særligt
relevante.
Kursusdeltagerne vil få udleveret en materialesamling samt et
kursuscertifikat.
De gennemgående undervisere vil være partner Jacob Brandt og
specialistadvokat Mark Christian Walters fra Bech-Bruun, som har
mange års erfaring med rådgivning af offentlige myndigheder på
natur-, miljø- og planområdet. Begge er stærkt specialiseret i
miljø-, naturbeskyttelses- og planret og blandt de førende
advokater på området. På enkelte moduler vil underviserne dog
være andre specialiserede advokater fra Bech-Bruun, der har en
særlig indsigt i det pågældende kursusemne.
Modul III fokuserer på jordforurening og miljøansvar.
Reglerne om kortlægning af forurenet jord, § 8-tilladelser,
offentlig finansieret undersøgelse og oprensning vil blive
gennemgået.

Et centralt element er det ubetingede offentligretlige
forureneransvar og mulighederne for at give undersøgelses- og
oprensningspåbud, herunder de særlige regler om villaolietanke.
Derudover gennemgås de praktisk set meget relevante regler
om bortskaffelse af forurenet jord.
Køb og salg af fast ejendom, som efterfølgende viser sig at være
forurenet, er til stadighed et tema, hvor også kommuner og
regioner bliver inddraget og stillet til ansvar for, om deres sagsbehandling i tilstrækkelig grad har henledt køberens
opmærksomhed på risikoen.
Miljøerstatningsloven og miljøskadeloven lever en stille tilværelse,
men det hævdes, at det skyldes lovenes klare anvendelsesområde.

Målgruppe:

Både den nyansatte samt den erfarne medarbejdere

Sted:

Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Tidspunkt:

5. april 2018

Program:

Se nedenfor

Arrangører:

Lone Mølgaard, EnviNa, mail@envina.dk

Deltagerantal:

Minimum 17 deltagere og maks. 35 deltagere

Pris:

Medlemmer kr. 1.950,- Ikke medlemmer kr. 2.450,-

Tilmelding:

Senest den 20. februar 2018. Tilmeldingen er bindende

TM 13011 – Jordforurening og miljøansvar
Program for den 5. april 2018
Kl. 09.00 – 09.30 Ankomst og kaffe/the med rundstykker
Kl. 09.30 – 09.35 Velkomst
Kl. 09.35 – 11.00 Kortlægning og offentlig indsats
 Kortlægning på vidensniveau 1 og 2
 § 8 tilladelser
 Offentlig undersøgelses- og afværgeindsats
 Særligt om overtagelsespligt
Kl. 11.00 – 11.20 Pause
Kl. 11.20 – 12.15 Påbud
 Undersøgelsespåbud
 Afværgepåbud
 Særligt om villaolietanke
Kl. 12.15 – 12.30 Olietanksbekendtgørelsen
Kl. 12.30 – 13.15

Frokost

Kl. 13.15 – 13.45

Jordflytningsbekendtgørelsen og –regulativer,
herunder samspillet med affaldsbekendtgørelsen

Kl. 13.45 – 14.15

Køb og salg af fast ejendom, herunder miljøklausuler

Kl. 14.15 – 14.30

Kaffe/the med brød

Kl. 14.30 – 15.45

Miljøerstatnings- og miljøskadeloven

Kl. 15.45 – 16.00

Opsamling, evaluering og afslutning på dagens kursus

Undervisere: Jacob Brandt og Mark Christian Walters, Bech-Bruun

Jacob Brandt har gennem en lang årrække beskæftiget sig med miljø,
naturbeskyttelse, forsyning og planlægning samt tilknyttede kommunal- og
forvaltningsretlige problemstillinger.
Jacob har lang erfaring med rådgivning af offentlige myndigheder og private
virksomheder om miljøforhold i større infrastrukturprojekter, bygge- og
anlægsvirksomhed, forurenende virksomhed, projektudvikling og
arealanvendelse mv. En bred tilgang til miljøretten kombineret med
spidskompetencer inden for eksempelvis jordforurenings- og affaldsområdet
udgør den optimale platform for det fornødne overblik over en meget kompleks
regulering.
Mark Christian Walters er specialiseret i offentligretlig regulering, navnlig
miljøret. Mark har et indgående kendskab til miljøret i bred forstand via sin
tidligere ansættelse i Natur- og Miljøklagenævnet. Han har særlig stor erfaring
med jordforurening, planret, strategisk miljøvurdering, VVM og habitatreglerne
(Natura 2000) i forbindelse med større anlægsprojekter, herunder eksempelvis
vindmølleprojekter og biogasanlæg.
Mark har stor erfaring med behandling af miljøretlige sager og en værdifuld
indsigt i myndighedsbehandlingen fra start til slut. Mark rådgiver offentlige
myndigheder og virksomheder om miljøretlige forhold i relation til større
infrastrukturprojekter, bygge- og anlægsvirksomhed, anlægsprojekter m.m.

Ikke medlemmer kan tilmelde sig via denne blanket
Tilmelding snarest muligt og senest den 20. februar 2018
TM 13011 – Jordforurening og miljøansvar
Fra

______________________________________ deltager følgende:

Navn:

Email:

EAN. NR.

Deltagerpris kr. 2.450,Tilmelding er bindende
Tilmeldingen sendes til Lone Mølgaard på: mail@envina.dk

