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DAKOFA ÅRSBERETNING 2018-2019 
DAKOFA har 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 2018 

3. Henvisning til hjemmeside for aktuel bestyrelse, sekretariat og medlemsliste 
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Formandens beretning 2018/2019  

Danmark skal omstilles til en cirkulær økonomi! 

Det var titlen på den danske CØ-strategi lanceret i september 2018. Strategien udnævner særligt 
virksomhederne som den største drivkraft for den cirkulære omstilling, understøttet af en række 
initiativer rettet mod SMV samt initiativer inden for bedre brug af data og digitalisering. Endvidere 
blev der peget på design og nye forbrugsmønstre som vigtige drivers.  

Velfungerende marked   
Inden for affaldsområdet lægger strategien vægt på at etablere et velfungerende marked for affald og 
genanvendte råvarer via fremme af mere standardiseret indsamling af husholdningsaffald og gennem 
ensartet administration og håndhævelse af reglerne for affald og genanvendte råvarer. De 
kommunale forskelle anses for at udgøre en barriere for virksomhedernes cirkulære omstilling. På 
baggrund af strategien og de midler, der er afsat til initiativerne, har Miljø- og Fødevareministeriet 
igangsat en række undersøgelser for, hvordan en mere ensartethed på tværs af kommunerne kan 
opnås til fordel for CØ-omstillingen.  

DAKOFA har i planperioden fulgt dette arbejde tæt gennem deltagelse i div. følgegrupper, men 
ligeledes ved at afholde en række konferencer og seminarer for på denne måde at skabe en mulighed 
for vidensdeling, erfaringsudveksling samt en konstruktiv debat mellem alle parter i sektoren, såvel 
offentlige som private. DAKOFA’s rolle i dette arbejde har været at skabe en platform for menings- og 
vidensudveksling og herved bygge en bro mellem alle sektorens parter og beslutningstagere.  

Plastik uden spild  
Er titlen på den tidligere regerings handlingsplan for plast. Handlingsplanen blev lanceret i december 
2018 og dannede grundlag for en bred politisk aftale i februar 2019. Alle partierne i Folketinget er 
derfor også i dag enige om at styrke det politiske samarbejde om en national plastindsats. Mere plast 
skal genanvendes, mindre skal gå til spilde, og mindre skal ende i naturen. Aftalen fastlægger også, at 
parterne løbende skal drøfte reduktion af plastforurening, mere genanvendelse og cirkulær økonomi. 
Af løsninger peges der på design til genbrug og genanvendelse samt udfasning af indhold af skadelige 
kemikalier. Regeringens handlingsplan rummer 27 initiativer, hvor ét af hovedelementerne er 
oprettelsen af et nationalt videncenter for plast, som skal være samlingspunkt for den danske 
plastikindsats. Andre hovedinitiativer er forbud mod tynde plastikposer samt bedre og mere ens 
sortering af plastikaffald, som allerede igangsat under den nationale CØ-strategi.  

 



 

Nyt nationalt videncenter for plast 
Det nye videncenter for plast er som sagt omdrejningspunktet for den danske handlingsplan. Centeret 
skal ifølge planen igangsætte værdikædesamarbejder og vejlede virksomheder. Derudover skal 
centeret stå for videnopbygning via analyser og kortlægninger samt udvikle designmanualer for 
produkter. I skrivende stund er centeret under etablering i Miljøstyrelsen, og DAKOFA har i hele 
planperioden fulgt både udviklingen af selve handlingsplanen og etableringen af centeret. DAKOFA 
har afholdt flere plastarrangementer i perioden, herunder bl.a. en workshop i marts, hvor Teknisk Råd 
gav sit indspark til prioriteringerne i det kommende center. Senest afholdt DAKOFA et yderst 
efterspurgt seminar i juni om bioplast. DAKOFA vil fortsat følge udviklingen af centeret samt stille sit 
netværk til rådighed for centerets arbejde med videnopsamling og etablering af 
værdikædesamarbejder.  

En nyt engangsplastdirektiv blev vedtaget i rekordfart. 
Som opfølgning på EU’s plaststrategi blev der ligeledes opnået hurtig politisk opbakning til et nyt EU-
direktiv om engangsplast. Processen for vedtagelsen af direktivet slog rekord og var vedtaget på 
under et år. Det nye direktiv vil blive den mest ambitiøse lovgivning i verden, som adresserer det 
plast, man hyppigst finder i havene. EU vil således forbyde de engangsplastprodukter, for hvilke man 
anser, at der er et let og prisbilligt alternativ, herunder bl.a. engangsbestik, engangstallerkener, 
sugerør, rørepinde mv. Udover at forbyde visse produkter af plast indføres der også obligatoriske  
producentansvarsordninger. Medlemslandene har halvandet år til at implementere dette direktiv, og 
DAKOFA har allerede i denne planperiode afholdt en konference, hvor indholdet af direktivet blev 
præsenteret og debatteret. DAKOFA vil også i den kommende periode følge implementeringen af 
dette direktiv. 

Der er ingen tvivl om, at plast ligger højt på den nationale og globale politiske dagsorden. Der er stor 
interesse for emnet og ligeledes stor efterspørgsel på viden fra udlandet. DAKOFA arrangerede i 
planperiode en succesfuld studietur til Holland, hvor en række medlemmer besøgte de hollandske 
state-of-the-art-anlæg for automatiseret sortering og genanvendelse af plast. DAKOFA deltager i 
øvrigt aktivt i diverse følgegrupper for en lang række plastprojekter landet over. 

Nyt producentansvar på emballage og emballageaffald 
Danmark er via det nye emballagedirektiv forpligtet til at implementere et producentansvarssystem 
for emballage. Denne implementering er allerede i fuld gang, og DAKOFA har i planperioden faciliteret 
de første tre møder i følgegruppen for implementeringen og deltager nu som faglig part i 
følgegruppen. En model for organiseringen og rollefordelingen er under udarbejdelse og vil snarest 



blive sat til politisk behandling, med henblik på fremsættelse af et lovforslag i den kommende 
periode. Herefter skal der udvikles en model for, hvordan man via gebyrer kan stimulere udviklingen 
af mere bæredygtige emballager. Producentansvaret er således vigtigt for både organiseringen af 
sektoren og for fremtidens emballager. DAKOFA vil derfor ligeledes i den kommende periode have 
fokus på dette emne.   

Nye tider! 
Meget er sket i denne planperiode, men mange af de endelige beslutninger for affaldsområdet vil 
blive taget i den kommende planperiode. Vi har derfor netop i år valgt at arrangere 2019-
årskonferencen som en CAMP, hvor sektoren får mulighed for i workshops at udvikle anbefalinger til 
den nye miljøminister og en række medlemmer af det nye miljøudvalg. I den kommende planperiode 
vil vi derfor se udkastet til ressourcestrategiens efterfølger samt en ny affaldsbekendtgørelse, som 
skal implementere EU’s krav om øget genanvendelse, øget kvalitet i genanvendelsen samt nye 
obligatoriske krav om udsortering af bioaffald og tekstiler. Også forebyggelsesinitiativerne i Danmark 
skal op på en højere klinge, når det nye affaldsdirektiv implementeres senest 5. juli 2020.  

På EU-plan er der også nye tider med en ny EU-kommission samtidig med, at vi i den første del af 
planperioden har et finsk formandskab. Finland er et af frontrunner landene i EU, når det gælder 
cirkulær økonomi, og de har allerede igangsat debatten mellem landene om, hvordan vi accelererer 
omstillingen i EU.  Det forventes derfor, at der på EU-plan fortsat vil være en meget høj politisk 
prioritering af omstillingen til en cirkulær økonomi. DAKOFA følger tæt den danske implementering og 
de kommende tiltag fra EU.   

”Danmark skal omstilles til en cirkulær økonomi” og villigheden 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 samt afholdt endnu et velbesøgt kursus om cirkulær økonomi i praksis.   

Affaldets nye veje  
Dette er titlen på DAKOFA’s organisationsstrategi 2017-2021, som indebærer en lang række 
organisatoriske indsatsområder. DAKOFA’s bestyrelse følger gennem de årlige handlingsplaner 
implementeringen af strategien, men som noget særligt har bestyrelsen i år gennemført en 
omfattende medlemssurvey med det formål at trykprøve medlemmernes tilfredshed og syn på 
DAKOFAs DNA, performance og fremtidige prioriteringer. Denne survey blev gennemført i tæt 
samarbejde med bestyrelsen og blev foretaget via et spørgeskema og repræsentative 
fokusgruppeinterviews i både øst- og vestdanmark. Resultatet af denne undersøgelse blev behandlet 



på årets bestyrelsesseminar og surveyen viser os, at der hersker stor tilfredshed med DAKOFAs 
aktiviteter. Der er dog peget på en række forbedringsforslag som DAKOFA har valgt at tage til sig, og 
en række som bestyrelsen og sekretariatet nu overvejer. Derudover har det været yderst interessant 
at få medlemmernes syn på DAKOFAs DNA, og der er ingen tvivl om, at DAKOFAs rolle som 
videnformidler er kernen af dette DNA. Derudover er det vigtigt for medlemmerne, at DAKOFA holder 
sig til sin apolitiske rolle og sikrer en høj faglighed i alle foreningens aktiviteter. Udover konkrete 
forslag til forbedringer, blev der også foreslået andre af mere strategisk karakter som bestyrelsen i 
nærmeste fremtid vil debattere.  

Vi er dybt taknemmelige for, at deltagerne i disse fokusgrupper har prioriteret at deltage, og jeg 
ønsker personligt, som formand, at kvittere for alle disse virkelig gode og inspirerende input.  

Endnu et godt år 
Som i de foregående mange år kan vi i bestyrelsen konstatere, at året har været succesfuldt og 
begivenhedsrigt. På baggrund af det flotte resultat i 2017 blev det besluttet at udvide sekretariatet 
samt igangsætte en række interne projekter, hvorfor resultat i 2018 viser et planlagt og forventet 
underskud. Foreningen har på trods af årets underskud stadig en god og sund økonomi og har 
præsteret et meget højt aktivitetsniveau samt et stigende antal nye medlemmer af foreningen i 2019. 
I planperioden er der afholdt ikke mindre end 11 konferencer, 18 kurser og seminarer, 25 
netværksmøder samt en lang eksterne aktiviteter. Derudover har sekretariatet skrevet godt 230 
nyheder og udgivet 38 artikler samt holdt 13 eksterne foredrag. Det er et imponerende 
aktivitetsniveau, som jeg, som formand, er meget stolt af.  

Foreningens sundhed skyldes dog særligt vore meget aktive medlemmer samt støtten 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 en ihærdig indsats.  

Det er med vemod, at jeg i dag forlader bestyrelsen i overensstemmelse med vores rotationsprincip. 
Jeg har været medlem af bestyrelsen siden 2011 og har siddet som formand siden 2016. Jeg har altid 
fundet arbejdet yderst vigtigt for sektoren, da jeg mener, at DAKOFA som forening spiller en væsentlig 
rolle som både garant for en apolitisk og faktabaseret formidling samtidig med, at jeg ser DAKOFA 
som et vigtigt mødested for både offentlige og private i sektoren. Jeg har desuden altid fundet 
arbejdet i bestyrelsen konstruktivt og jeg vil i den grad savne de altid inspirerende bestyrelsesmøder. 
Som formand har jeg i år stået i spidsen for udarbejdelsen af en forretningsorden for arbejdet i 
bestyrelsen, hvilket jeg personligt er stolt over, da det efterlader en fælles viden og retningslinjer for 
kommende bestyrelsesmedlemmer, der sikrer os, at foreningen også langt ud i fremtiden vil blive 



drevet professionelt.    

Jeg håber, at alle DAKOFAs medlemmer fortsat vil støtte foreningen og finde de kommende års 
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 260 medlemsorganisationer for jeres store 
villighed til altid at dele viden og erfaringer, da dette, som nævnt mange gange før, udgør hele 
rygraden i DAKOFA. Jeg vil selv fortsat deltage aktivt i foreningen, og jeg ønsker den kommende 
bestyrelse god arbejdslyst og god vind fremover!  























 

 

 

 

Henvisning til hjemmeside: 

DAKOFAs bestyrelse kan findes her 

DAKOFAs sekretariat kan findes her 

DAKOFAs aktuelle medlemsliste kan findes her 

DAKOFAs arrangementsliste kan findes her 

 

 

 

 

 

 

 


