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DAKOFA ÅRSBERETNING 2017-2018
DAKOFA har fra året 2017-2018 ændret procedure så der ikke længere produceres en egentlig
årsberetning. I stedet er her samlet følgende dokumenter i en PDF:
1. Formandens beretning
2. Årsregnskab 2017
3. Henvisning til hjemmeside for aktuel bestyrelse, sekretariat og medlemsliste

Formandens beretning 2017/2018
Affalds- og ressourcesektoren i en cirkulær omstilling
Mens vi det seneste år har ventet på forhandlingerne om affaldsdirektiverne i EU, forhandlingerne om
den danske forsyningsstrategi, forhandlingerne internt i regeringen om en national CØ-strategi og en
national handlingsplan for plast, er man i affalds- og ressourcesektoren i fuld gang med at omstille til
en cirkulær økonomi. DAKOFA kick-startede på Årskonferencen 2017 allerede debatten om den
kommende nationale affaldsplan, hvor aktører fra flere værdikæder debatterede nødvendigheden af
nye tiltag og samarbejder inden for husholdningsplast, organisk dagrenovation, tekstil affald og
bygge- og anlægsaffald. Sammen med en række dialogmøder blev det klart, at sektoren er ambitiøs,
når det kommer til den cirkulære omstilling. Trods en venten på de nationale retningslinier har
perioden været præget af, at sektoren både på regionalt og kommunalt plan målrettet forbereder sig
på en omstilling til cirkulær økonomi. Denne velvillighed over for omstilling spores i den offentlige
såvel som i den private del af affalds- og ressourcesektoren. Landet over ser vi en høj aktivitet og
deltagelse i en lang række cirkulære samarbejder og partnerskaber etableret både på regionalt og
kommunalt plan. DAKOFA har i planperioden fulgt og deltaget aktivt i adskillige af disse samarbejder.
Nye EU-mål og den danske implementering
DAKOFA har i planperioden nøje fuldt forhandlingerne om de nye affaldsdirektiver. Forhandlingerne
faldt endeligt på plads i december 2017 og de endelige direktivtekster blev offentliggjort i juni 2018.
DAKOFA har ved flere arrangementer formidlet indholdet af de nye direktiver, som inden for de
kommende to år skal være implementeret i nationalstaterne. De nye direktiver byder bl.a. på nye
ambitiøse mål for genanvendelse, som vil betyde, at den danske sektor står over for at skulle øge
genanvendelsen samt fokusere yderligere på kvaliteten af denne.
Herudover indføres nye målemetoder, der skal sikre reel genanvendelse og skabe sammenlignelige
data, og der indføres krav til separat indsamling af både organisk affald og tekstiler. Derudover blev
der i de sidste forhandlingstimer introduceret et uventet bindende krav om indførelse af
producentansvar for emballager, hvilket vil få finansielle konsekvenser for emballageproducenterne
og muligvis også organisatoriske konsekvenser for det danske affaldssystem.
Endelig har EU i planperioden lanceret en plaststrategi indeholdende bl.a. et ambitiøst mål om, at alt
emballageplast i 2030 skal være designet til genanvendelse. Plaststrategien vil blive fulgt op af en
national handlingsplan, som har været under udarbejdelse i denne planperiode. DAKOFA har bl.a.
afholdt en konference med netop det formål at give sektoren mulighed for at give indspark til denne
handlingsplan og DAKOFA har i samarbejde med Miljøstyrelsen arrangeret en workshop for Teknisk

Råd med samme formål.
I skrivende stund venter sektoren dog stadig på Plasthandlingsplanen, men det er langt fra alle
aktører, der blot har sat sig tilbage for at vente. I planperioden har en lang række aktører gået aktivt
ind i plastproblematikken og flere kommuner har indført separat indsamling af plast via kildesortering
eller en kildeopdelt ordning. Også nye sorteringsanlæg er i støbeskeen eller allerede etableret.
Ressourcestrategiens efterfølger og de kommunale affaldsplaner
Mens den politiske debat har været fokuseret på de kommmende EU-krav, har man i kommunerne
været optaget af at implementere målene i den danske ressourcestrategi, der løber frem til 2021. Nye
kommunale ordninger for bl.a. bioaffald er igangsat flere steder i landet, og de viser langt de fleste
steder, at borgerne gerne vil sortere. Derudover arbejdes der i flere kommuner, som allerede nævnt,
med plast, men også tekstiler er kommet i søgelyset. Tekstiler er ét af de nye skud på stammen, og
DAKOFA har derfor også i planperioden, udover at afholde konferencer og seminarer om emnet,
afholdt en studietur til Holland, som er et land med både gode og dårlige erfaringer med håndtering
af tekstiler. Udover genanvendelsesmålet for husholdningsaffald har ressourcestrategiens indsatser
omkring selektiv nedrivning fyldt meget, og DAKOFA har udover at deltage i faciliteringen af
partnerskabet for selektiv nedrivning også haft emnet på dagsordenen på den årlige konference for
bygge-og anlægsaffald. Ét af målene i ressourcestrategien var som bekendt at øge kvaliteten af
genanvendelsen af bygge-og anlægsaffald, hvilket DAKOFA har bidraget til ved bl.a. at facilitere et
cirkulært samarbejde om genanvendelse af beton, som også var temaet for en event, som DAKOFA
arrangerede i forbindelse med årets Building Green Messe i FORUM.
Sektoren havde i planperioden forventet, at ressourcestrategiens efterfølger ville blive lanceret for
perioden 2019-2024, men grundet ressourcestrategiens oprindelige forsinkelse blev årstallet i
planperioden korrigeret til først at være fra 2020-2025, hvilket har givet langt mere luft til regeringen
og kommunerne, når det gælder implementeringen af de nye EU-regler samt udarbejdelse af nye
planer. Denne ændring har betydet, at kommunerne blot kan forlænge deres eksisterende
affaldsplaner og derfor kan vente med at have en ny i hus i 2020. Der er dog flere kommuner, som
allerede var i gang med eller trods udmeldingen alligevel har valgt at udstede en ny affaldsplan. Disse
skal man så være parate til at justere, når den nye nationale affaldsplan træder i kraft i 2020. DAKOFA
har i planperioden faciliteret en viden- og erfaringsudveksling blandt kommunerne samt dialogmøder
mellem Miljøstyrelsen og sektorens aktører; herunder ikke mindst kommunerne.
Håndtering af problematiske stoffer og farligt affald i en cirkulær økonomi
I jagten på genanvendelse og dermed værdierne i affaldet har DAKOFA igen i år slået et slag for, at det
er vigtigt at have styr på de farlige stoffer og derigennem sikre, at miljøbeskyttelsen ikke går af fløjten.

DAKOFA har derfor i år afholdt flere kurser i klassificering af farligt affald rundt om i landet. Det er
vigtigt at håndtere de problematiske og miljøfarlige stoffer og materialer i affaldet for på den måde at
sikre, at der ikke sker en spredning af farlige stoffer, når affald genanvendes.
Netop derfor arbejder DAKOFA også for at sætte fokus på udsortering og sikker slutdisponering af de
farlige og problematiske stoffer i affaldet. Det skal sikres, at de behandlingsanlæg, som skal løfte
denne opgave, har de nødvendige redskaber til rådighed. Derfor har DAKOFA også i år bl.a. faciliteret
og koordineret et samarbejde mellem Dansk Affaldsforening, DepoNet og Miljøstyrelsen med det
formål at udvikle en metodik til risikovurdering ved deponering af affald.
Synliggørelse af sektoren
Som et led i DAKOFAs organisationsstrategi 2017-2021 ”Affaldets nye veje” har DAKOFA også i år haft
fokus på at åbne sig for omverdenen gennem øget ekstern aktivitet. Som den eneste apolitiske aktør
inden for området i Danmark skal DAKOFA i fremtiden, med det formål at sætte sektoren i en
strategisk bedre position i relation til den cirkulære økonomi, stå for at promovere sektoren over for
eksterne aktører. Derfor har DAKOFA allerede lagt sig i selen for at deltage aktivt i cirkulære
samarbejder uden for affaldssektoren. DAKOFA har bl.a. deltaget aktivitet i den Nationale CØ-HUB,
som er et samarbejde mellem danske innovationsnetværk. DAKOFA har ligeledes deltaget aktivitet i
en lang række eksterne styre- og følgegrupper inden for cirkulær økonomi. Endvidere har DAKOFA
synliggjort sektoren ved udgivelse af i alt 20 artikler og publikationer, som har været publiceret i
eksterne medier. Derudover har DAKOFA i planperioden i stigende grad anvendt sociale medier som
Linked-in og twitter til at synliggøre DAKOFA og sektoren som helhed.
DAKOFA har ligeledes videreført og opdateret den omfattende kortlægning af sektorens
eksportpotentielle virksomheder og har samtidig, for Miljøstyrelsen, faciliteret et
visulaliseringsprojekt, som mundede ud i en kort eksportfilm udarbejdet i samarbejde med udvalgte
organisationer og State-of-Green. Endelig har der ligeledes fundet en opdatering og kvalitetssikring
sted af DAKOFAs sektordatabase, som gerne fortsat skal udvikles til at dække som minimum DAKOFAs
medlemsorgansiationer. Bestyrelsen har i denne planperiode støttet udbygningen af sektordatabasen
med en ekstra bevilling finansieret via egenkapitalen. DAKOFA har i dag ca. 174 aktører i databasen,
hvilket er en stigning på 74 aktører sammnelignet med seneste planperiode, og der vil kontinuert
blive arbejdet på at udvide den til hele affalds- og ressourcesektoren. Sektordatabasen er et led i at
synliggøre sektoren over for omverdenen, og den skal ses som et værktøj til videndeling og
netværksdannelse blandt aktørerne i sektoren. DAKOFA arbejder ligeledes med at synliggøre sektoren
via andre eksportfremmende aktiviteter, og som som noget nyt blev der i år afholdt en fælles dansk
stand på årets IFAT-messe i München, som DAKOFA arrangerede i samarbejde med
Eksportforeningen.

Endelig har DAKOFA i planperioden indført en særlig studenterpris, som har bevirket, at langt flere
studerende deltager på DAKOFAs arrangementer og herigennem bliver bevidst om affalds- og
ressourcesektoren. Herudover har DAKOFA i planperioden lanceret et ungenetværk, der udover unge
i branchen også inkluderer studerende, hvilket betyder, at DAKOFA også herigennem kommer tættere
på universiteterne og derved synliggør og promoverer sektoren i relation til fremtidens unge
medarbejdere.
Endnu et godt år
Som i de foregående mange år kan vi i bestyrelsen konstatere, at året har været succesfuldt og
begivenhedsrigt. Foreningen har en sund økonomi, der gør det muligt at videreudvikle foreningen i
form af nye tiltag som fx flere forskellige typer arrangementer og nye netværk, og for netop at sikre
os, at DAKOFA rammer plet som medlemsforening, har bestyrelsen beslutttet, at der i den kommende
planperiode vil blive gennemført en medlemsundersøgelse, som netop skal sikre os, at vi som
forening sigter målrettet imod medlemmernes behov for kompetenceudvikling. DAKOFA har et støt
stigende antal medlemmer, virksomheder og organisationer, der modtager DAKOFAs nyhedsbreve, og
igen i år har antallet af aktiviteter ligget på et meget højt nivau med 13 konferencer, 12
kurser/seminarer og 24 afholdte netværksmøder. Også aktiviteten på DAKOFAs hjemmeside har
været rekord høj i år sammenlignet med seneste planperiode.
Den gode økonomi skyldes vores meget aktive medlemskreds samt vores støtte fra sponsorerne.
Bestyrelsen vil derfor endnu engang takke alle DAKOFAs aktive medlemmer og sponsorer for deres
store støtte til foreningens formål. Endelig vil bestyrelsen og jeg takke vores kompetente og aktive
sekretariat og dets direktør for deres ihærdige indsats.
Jeg håber, at alle DAKOFAs medlemmer fortsat vil støtte foreningen og finde årets kommende
aktiviteter relevante - for husk som altid på, at indholdet af DAKOFAs aktiviteter er noget, vi skaber i
fællesskab, og jeg takker derfor alle foreningens mere end 250 medlemsorganisationer for jeres store
villighed til altid at dele viden og erfaringer, da dette, som nævnt mange gange før, udgør hele
rygraden i DAKOFA.

Henvisning til hjemmeside:
DAKOFAs bestyrelse kan findes her
DAKOFAs sekretariat kan findes her
DAKOFAs aktuelle medlemsliste kan findes her
DAKOFAs arrangementsliste kan findes her

