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DAKOFA ÅRSBERETNING 2020-2021 
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 2020 

3. Henvisning til hjemmeside for aktuel bestyrelse, sekretariat og medlemsliste 
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Formandens beretning 2020/2021 

 

Fra affaldshåndtering til cirkulær omstilling  

Dette er titlen på bestyrelsens forslag til en ny 5-årig strategi for DAKOFA. Omstillingen til en cirkulær 

økonomi er ikke længere noget, der ligger langt ude i fremtiden – omstillingen sker netop nu!  

I flere år har vi på DAKOFAs årskonferencer og øvrige arrangementer talt om fremtidens krav til den 

cirkulære omstilling, men nu er tiden inde til reel omstilling.  

Med den nye strategi ønsker bestyrelsen at sætte en helt ny retning for foreningen. Fremover skal 

DAKOFA ikke alene – som hidtil - være det samlende kompetencecenter for affalds-og 

ressourcesektoren, men favne alle aktører i den cirkulære økonomi. 

Bestyrelsen har i årets løb debatteret netop denne strategi, og der er stor enighed om, at tiden er 

inde til at tage de første skridt i en ny retning. Vi søsætter derfor en ny og banebrydende 

forandringsproces, der betyder, at vi fagligt vil fokusere mere bredt på cirkulær økonomi, vi vil have 

fokus på alle elementerne og aktørerne i den cirkulære økonomi samtidig med, at vi vil være med til 

at understøtte omstillingen.  

Bestyrelsen har derfor blandt andet besluttet, at der ikke længere vil være et særligt fokus på 

forbrænding og deponering. Mandskabsressorucerne skal bruges på at holde de materielle ressourcer 

i kredsløb gennem øgede kompetencer og erfaringsudveksling vedr. blandt andet forebyggelse, 

forberedelse med henblik på genbrug og høj kvalitet i genanvendelsen. De eksisterende netværk skal 

udvikles til at være attraktive for alle aktører i værdikæderne, og der skal etableres et nyt cirkulært 

netværk for plast.  

Med denne forandring vil DAKOFA fortsat være et uundværligt mødested og en endnu større og 

bredere forening. Foreningen skal stadig være apolitisk, men som noget nyt vil den have et mål om at 

understøtte den cirkulære økonomi på et neutralt og stærkt fagligt grundlag.  

Nye rammer – nye muligheder! 

Dette er underoverskriften for den nye strategi såvel som for årskonferencen. Siden den politiske 

aftale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” af 16. juni 2020 så dagens lys, har 

DAKOFA været optaget af at formidle indholdet og de nye rammebetingelser for affaldssektoren. 

Aftalen er nu delvist udmøntet gennem den nye affaldsbekendtgørelse og den nye nationale 



handlingsplan for cirkulær økonmi, der i planperioden har set dagens lys. Den politiske aftale udgør, 

som bekendt, en skelsættende forandring  af organiseringen af affaldssektoren og tildeler nye roller til 

aktørerne i sektoren. Samtidig med, at Danmark står overfor at introducere et udvidet 

producentansvar for emballge, som ligeledes skal passe ind i den nye rollefordeling. Årets tema har 

derfor overordnet været at forstå og udforske rammebetingelserne og samtidig debattere 

mulighederne for, hvordan aktørerne hver især kan understøtte en cirkulær omstilling inden for disse 

rammer. 

DAKOFA har i planperioden afholdt 31 velbesøgte webinarer, som alle, uden undtagelse, omhandler 

delelementer af den politiske aftale og den nye nationale plan for cirkulær økonomi (se bilag 1b).  

Nye tider - og Corona-tider... 

Meget er sket i denne planperiode, og som nævnt fik vi én af de største politiske aftaler på 

affaldsområdet, som utvivlsomt vil betyde nye tider for sektoren i Danmark, men også for DAKOFA 

som forening.  

Men klima er i den grad også blevet en driver for omstillingen, og her ser EU og den danske regering, 

at cirkulær økonomi er et vigtigt værktøj – både når det gælder klima og når det gælder vækst. 

Bestyrelsen har derfor i seneste planperiode besluttet at etablere et nyt klimanetværk, som i den 

kommende planperiode vil blive søsat. 

Perioden bød desværre også på en fortsat og anden bølge af den globale sundhedskrise. 

Affaldssektoren har som helhed ikke været den sektor, som har været værst ramt, men DAKOFA som 

den forening, hvor vi alle har tradition for at mødes fysisk, har også i denne periode været stærkt 

udfordret.  

Sekretariatet har været hurtige til at omstille sig og har gennem den seneste periode med 

hjemsendelser tilbudt ugentilge webinarer, hvilket har vist sig at være en stor succes. Udover, at 

levere webinarer har sekretariatet også holdt kadencen med nyhedsbreve hver 14. dag.  

I dag befinder vi os, i denne del af verden, i en situation, der betyder, at vi langsomt kan vende tilbage 

til mere normale tilstande, og det er derfor med meget stor glæde, at vi nu igen kan holde vores 

årskonference fysisk og derved give plads til netværksdelen, som er så vigtig for samarbejde og 

udvikling. Men trods vigtigheden af netværk, som bedst dannes ved fysiske arrangementer, så vil vi i 

DAKOFA fortsat tilbyde webinarer, og i højere grad hybrid-arrangementer, hvor det fysiske 

kombineres med online deltagelse. Der vil dog trods den store online-succes være særlige aktiviteter, 

så som netværksmøder, der stadig udelukkende vil tilbydes i form af fysiske møder, da vores netværk 

sætter pris på, at man på disse møder fortroligt kan udveksle erfaringer og holdninger uden at blive 



streamet digitalt. 

Foreningen har på trods af årets store udfordringer stadig en god og sund økonomi og har præsteret 

et meget højt aktivitetsniveau samt et stigende antal nye medlemmer og sponsorer. I planperioden er 

der således afholdt ikke mindre end 8 konferencer, 3 kurser og hele 31 webinarer. Derudover har 

DAKOFA i handlingsplansperioden udsendt 22 nyhedsbreve og i alt skrevet 242 nyheder.  

 

Foreningens sundhed skyldes dog særligt vores meget aktive medlemmer samt støtten fra 

sponsorerne. Bestyrelsen vil derfor endnu en gang takke alle DAKOFAs aktive medlemmer og 

sponsorer for deres store støtte til foreningens formål. Endelig vil bestyrelsen og jeg takke vores 

kompetente og altid dybt engagerede sekretariat og dets direktør for en ihærdig indsats.  

Jeg håber, at alle DAKOFAs medlemmer fortsat vil støtte foreningen og finde de kommende års 

strategi og aktiviteter relevante - for husk som altid på, at indholdet af DAKOFAs aktiviteter er noget, 

vi skaber i fællesskab! 























 

 

 

 

Henvisning til hjemmeside: 

DAKOFAs bestyrelse kan findes her 

DAKOFAs sekretariat kan findes her 

DAKOFAs aktuelle medlemsliste kan findes her 

DAKOFAs arrangementsliste kan findes her 

 

 

 

 

 

 

 


