Seminarium om ekologisk kompensation i prövningsprocessen
Länsstyrelserna förväntas i allt högre utsträckning kräva ekologisk kompensation i samband
med exploateringar. För att resultaten ska bli goda måste handläggarna känna sig säkra i sin
roll. Miljösamverkan Sveriges projekt ”Ekologisk kompensation i prövningsprocessen” har
därför skapat ett handläggarstöd. Detta har utformats för att ge handläggare inom alla typer av
verksamhetsområden stöd och verktyg för att känna trygghet i arbetet med ekologisk
kompensation.
Seminariet riktar sig till dig som arbetar med alla typer av miljöfarlig verksamhet, naturvård,
skyddad natur, samhällsplanering, vattenfrågor och alla andra som kommer/kan komma i
kontakt med ekologisk kompensation.
Vid detta seminarium kommer handläggarstödet att presenteras och deltagarna blir guidade i
det klickbara webverktyg som utformats. Ett särskilt framtaget juridikpass kommer att hållas
och vi arbetar även på att få Miljö- och Energidepartementet att delta. Detaljerat program
skickas ut under våren.
Speciellt inbjuden:
Johanna Ersborg, jurist vid konsultföretaget Enetjärn Natur. Johanna är
specialist på miljörätt samt plan- och byggrätt och har lång och gedigen
erfarenhet av ekologisk kompensation. Hon har genom åren bland annat
arbetat på Regeringskansliet och i domstol. Förutom hands-on arbete med
ekologisk kompensation leder hon efterfrågade och uppskattade
utbildningar för myndigheter och stora bolag. Johanna kommer att prata
om juridiken bakom tillämpningen av ekologisk kompensation samt dela
med sig av tips och erfarenheter.
I priset ingår fika vid ankomst, lunch samt eftermiddagsfika.
Observera att anmälan är bindande men att det går att överlåta sin plats åt en kollega vid
förhinder (inget krav att meddela Miljösamverkan Sverige om överlåtelse av plats).
Miljösamverkan Sverige står för en stor del av kostnaden för att så många som möjligt ska ges
en chans att delta. Begränsat antal platser.

Datum: Måndag 3 juni 2019

Tid: Klockan 10-17 (fika från 9:30)

Plats: Hotell Scandic Continental,
Stockholm

Sista anmälan: 4 mars (tidig anmälan
krävs pga val av konferensanläggning)

Pris: 1600 kronor

Anmäl dig här

