Høringsseminar: Udvidet producentansvar
Programmet vil være som nedenfor anført, hvor det formelle høringsmøde finder sted i tidsrummet kl. 10.00 til 12.00 ved
Miljø- og Fødevareministeriets repræsentanter. Efterfølgende vil DAKOFA byde på en sandwich samt afholde et seminar,
som vil have til formål at give deltagerne mulighed for at drøfte indhold og konsekvenser af de foreslåede lovændringer
med hinanden.

Deltagelse er gratis, hvad enten man ønsker at deltage i én eller begge sessioner. Alle kan deltage.
25/11-2019 - kl. 10:00-15:00

Program
10:00 - 12:00

Høringsmøde med følgende indhold:

Miljø- og Fødevareministeriet redegør for høringsudkast til ændringsforslag af miljøbeskyttelsesloven, hvad angår udvidet
producentansvar. Herunder orienteres om:

- Etablering af hjemler til at kunne implementere EU’s affaldsdirektiv art. 8 og 8a om nye minimumskrav til udvidede
producentansvarsordninger på de eksisterende producentansvarsområder (biler, batterier og elektronikaffald).
- Etablering af hjemler til at kunne implementere udvidet producentansvar for emballage, jf. EU’s emballagedirektiv art. 7,
stk. 2 om krav om udvidet producentansvar for emballage.

- Etablering af hjemler til at modernisere reglerne for udvidet producentansvar for elektronikaffald med henblik på at sikre
mere genbrug og en bedre genanvendelse af elektronikaffald.

12:00 - 12:30

DAKOFA byder på en sandwich

12:30 - 15:00

DAKOFA-seminar med følgende program:

- 5-10 minutters oplæg fra de interesserede, deltagende organisationer med deres umiddelbare indtryk ift. dels forståelse
af de foreslåede ændringsforslag og dels forventninger til konsekvenser af de foreslåede ændringsforslag (med
udgangspunkt i emballage og emballageaffald).
- Herefter holdes to oplæg ved hhv. Mette Godiksen, Dansk Affaldsforening og Johnny Bøwig, Dansk Producentansvar
vedrørende erfaringer med udvidet producentansvar i såvel ind- som udland.

Desuden vil seminaret kunne indeholde andre og/eller flere emner alt efter deltagernes behov og ønsker.
Miljø- og Fødevareministeriets repræsentanter vil være til stede under seminaret med henblik på at notere de
kommentarer og holdninger, der måtte være fra de fremmødte deltagere.

Sponsorer

