Online-seminar: Køreplaner og nye regelsæt for
affald og cirkulær økonomi - Hvad venter os i 2023 og
2024?
På dette Online-seminar fremlægges en status for de politiske initiativer for cirkulær økonomi samt vigtige
deadlines, som aktører i den cirkulære omstilling skal være opmærksomme på.
I takt med, at den cirkulære omstilling accelereres, har en masse nye rammer og regler - såvel i Danmark som EU - set
dagens lys gennem de seneste par år. Mange af disse har tidsfrister i 2023 og 2024. Vi forsøger derfor at skabe et
tiltrængt overblik over initiativer og deadlines ud fra ny lovgivning samt kommende tiltag i EU.
Du vil få et overblik over alle initiativerne under ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” og
implementeringen af initiativerne heri. Der vil ligeledes blive gjort status for de enkelte indsatsområder i den nationale
handlingsplan for cirkulær økonomi. Endelig vil vi præsentere et overblik over initiativer og kommende regler fra EU.
Vi zoomer desuden ind på status for organisering af genanvendelsessektoren, hvor der ligger en række vigtige deadlines
forude. Derudover vil der blive skabt et overblik over bekendtgørelser og revisioner, der vil blive sat i søen i 2023-2024.
Deltag og bliv klædt på til at være på forkant med alt det nye og få en forsmag på de kommende års aktiviteter.
06/12-2022 - kl. 12:30-15:30

Program
12:30 - 12:55

Velkomst og introduktion
v/Ole Morten Petersen og Annette Braunstein, DAKOFA

12:55 - 13:35

Vigtige juridiske opmærksomhedspunkter, deadlines og kommende initiativer under ”Klimaplan for en grøn
affaldssektor og cirkulær økonomi”
v/Renée van Naerssen, Horten

13:35 - 13:55

Status for EU-Kommissionens cirkulære handlingsplan og vigtige initiativer i 2023
v/DAKOFA

13:55 - 14:15

Pause

14:15 - 15:00

Vigtigste EU-initiativer set med industriens briller
v/ Louise Bünemann, DI

15:00 - 15:30

Spørgsmål og debat om prioriterede områder

15:30 - 15:30

Opsamling og afslutning

Sponsorer

