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Ny organisering af affaldssektoren
Få styr på kommunernes opgaver i den nye organisering af affaldssektoren, som
træder i kraft den 01.01.2010

Den 1. januar 2010 træder en ny organisering for affaldssektoren i kraft. Det er en ændring
af Miljøbeskyttelsesloven og en helt ny affaldsbekendtgørelse, der fastsætter de nærmere
regler for den nye organisering. Den nye organisering vil have ganske vidtrækkende
betydning for kommuners tilrettelæggelse af affaldshåndteringen med ændrede og forøgede
myndighedsopgaver og nye redskaber til støtte for opgaverne. Der kommer også nye regler,
der retter sig mod kommunernes muligheder for at organisere opgaverne på affaldsområdet,
herunder nye regler om placering af opgaver i fælleskommunale selskaber

Indhold i temadagen
Information om:
De regelændringer, der er træder i kraft 1. Janunar 2010, herunder overgangsordninger
De kommunale opgaver, der falder væk, henholdsvis ændres eller kommer til på
affaldsområdet,
De fremtidige, kommunale virkemidler på affaldsområdet: Hvad bliver kommunens rolle, og
hvilke instrumenter får kommunen til at udfylde denne rolle?
De nye værktøjer, der stilles til rådighed for kommunerne på affaldsområdet
De nye regler for mulighederne for at organisere kommunens opgaver på affaldsområdet
De nye regler for affaldsgebyrer

Er du i målgruppen?
Politikere og ledende embedsmænd i kommunerne samt medarbejdere knyttet til
affaldsområdet

Hvor og hvornår?
Scandic Bygholm Park Horsens
Schüttesvej 6
8700  Horsens
24.11.2009 kl. 09.00 - 16.00

Ringsted Kongrescenter
Nørretorv 55
4100  Ringsted
01.12.2009 kl. 09.00 - 16.00

Pris
Prisen er 2.800 kr., der dækker undervisning, materiale og forplejning.

Om tilmelding og betaling
Udfyld og send tilmeldingsblanketten, så vi har den senest tirsdag den
10.11.2009.Tilmelding kan også ske via vores hjemmeside. Tilmeldingen er bindende efter
fristens udløb. Optagelse på kurset sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.
Bekræftelse sendes efter tilmeldingsfristens udløb.

Kurset er udviklet i et samarbejde mellem KL og COK
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09:00 Morgenbuffet ved mødesalen
Der serveres frokost kl. 12 og kaffe/te og kage om eftermiddagen.

Velkomst

På temadagen vil nøglemedarbejdere fra Miljøstyrelsen og den kommunale sektor
fortælle og kommentere på kommunernes fremtidige opgaver i forhold til
genanvendeligt affald fra erhverv, de nye regler for affaldsgebyrer og de nye regler
hvad angår genb

På temadagen gennemgås indholdet af reformens enkelte dele med fokus på
konsekvenserne for kommunerne, herunder de administrative konsekvenser i
forhold til:

En ny model for håndtering af genanvendeligt erhvervsaffald
Frit valg af genanvendelsesanlæg for virksomheder
Affaldsregister
Farligt affald
Genbrugspladser

Nye digitale løsninger
Nyt system til affaldsdata
Nyt system til kommunale regulativer

Affaldsgebyrer
Opkrævning af gebyr hos erhvervsvirksomheder via CVR-registret
Fritagelser for erhvervsaffaldsgebyr
Nye principper for gebyrfastsættelse fra og med budgetår 2011
Gebyerer til finansiering af driftsudgifter til affaldsdata- og regulativsystem

Benchmarking af forbrændings- og deponeringsanlæg

Information om den nye nationale affaldsstrategi del 2 og implementeringen af
affaldsrammedirektivet også med fokus på betydningen for kommunerne og de nye
rammer for forbrændings- og deponeringssektoren

Oplægsholdere
Miljøstyrelsen
Direktør Jacob Simonsen, RenoSam
Sekretariatschef Leif Mortensen, Affald Danmark
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