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En affaldssektor i forandring  

– Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi implementeres! 

Affaldssektoren står netop nu midt i en grundlæggende systemisk forandring, hvor langt mere affald 
konkurrenceudsættes. Kommunernes rolle i relation til husholdningsaffald egnet til 
materialenyttiggørelse ændres fra, at kommunerne har haft mulighed for at sortere og behandle 
affaldet til at stå for indsamling og myndighedsopgaven. Fremadrettet skal markedet således overtage 
sorteringen og behandlingen af disse fraktioner. 

Derudover skal langt mere affald i de kommende år indsamles og genanvendes, og de private aktører 
skal derfor også være klar til at modtage stigende mængder til genanvendelse og kunne levere højere 
kvalitet samtidig med, at også ”nye” fraktioner skal udsorteres. Her kan blandt andre nævnes 
tekstiler, som allerede i dag skal udsorteres fra erhverv, og i den nærmeste fremtid også fra husstande 
og mindre virksomheder. Vi ser derfor ind i en tid, hvor nye systemer og nye teknologier til 
genanvendelse er under udvikling og skal implementeres. 

Kommunerne skal dog stadig indsamle og drive genbrugspladserne, men skal, med få undtagelser, 
overlade de efterfølgende sorterings- og behandlingsled til det private marked. Kommunerne må dog 
stadig eje og drive forbrændingsanlæg og deponeringsanlæg. 

Udmøntningen af disse regler har fyldt meget i denne planperiode, og DAKOFA har gjort sit ypperste 
for at holde sektoren informeret og involveret i udmøntningen af disse. DAKOFA har i planperioden 
afholdt ikke mindre end 10 arrangementer vedrørende den nye Lov 898, der implementerer de nye 
regler. Herudover har reglerne været behandlet på netværksmøder, herunder særligt juranetværket, 
men også øvrige netværk har været involveret.  

Øget forebyggelse, genbrug og genanvendelse af plast, tekstiler og bygge-/anlægsaffald 
Udover de juridiske og organisatoriske emner har der også være afholdt en del arrangementer og 
skrevet nyheder om seneste nyt inden for blandt andet forebyggelse af madaffald, forebyggelse af 
take-away-emballage og øget genbrug på genbrugsstationer af diverse fraktioner samt indsamling af 
tekstilaffald, sortering og genanvendelse. Øget genbrug og reel genanvendelse af bygge- og 
anlægsaffald har igen i år været et prioriteret emne. Også plast har været i fokus, herunder særligt 
hvordan vi forebygger og genanvender langt mere plast. Derudover DAKOFA fulgt udviklingen af de 
nye, danske initiativer for kemisk genanvendelse af plast. DAKOFA har i planperioden fulgt 
teknologiudviklingen, der allerede nu er i gang, men også fulgt med i udmøntningen af 



forskningsmissionen for cirkulær økonomi, der har fokus på plast og tekstiler, og har til formål at 
støtte og accelerere den grønne omstilling. DAKOFA prioriterer den løbende videndeling på dette 
område og har netop også valgt teknologiudvikling som tema på DAKOFAs Årskonference 2022.  

CO2-lagring, Power-to-X og nye CO2-afgifter 
I planperioden har de nye puljer til støtte for udvikling af CO2-lagring og Power-to-X samt udsigten til 
nye CO2-afgifter fyldt en del for DAKOFA og for sektoren. Disse nye teknologier samt udsigten til en 
ny afgiftsstruktur kan have store konsekvenser for fremtidens måde at drive og udvikle både 
forbrændingsanlæg og biogasanlæg. Samtidig kan ændringerne af CO2-afgifterne give anledning til 
ændringer af incitamentsstrukturer, hvad angår fx anvendelsen af biomasseaffald. DAKOFA har i 
planperiode lagt sig i selen for at følge både puljerne og udviklingen af disse teknologier samt forsøgt 
at inddrage sektoren i arbejdet for udviklingen af de nye CO2-afgifter på affaldsområdet. Samlet vil 
disse CO2-initiativer have store konsekvenser for sektoren fremover, og DAKOFA har etableret et nyt 
klimanetværk, der blandt andet vil have fokus på denne udvikling.  

Første år med DAKOFAs nye 5-årige strategi: ”Fra affaldshåndtering til cirkulær omstilling; nye 
rammer – nye muligheder!”  
Med strategien 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 samarbejde med sekretariatet gennemført en række interviews samt delvist kortlagt 
potentielle nye medlemmer af foreningen. Derudover er der gennemført interne udviklingsprocesser 
både på sekretariatets interne seminar og bestyrelsens årlige seminar med det formål at gennemgå 
alle DAKOFAs eksisterende aktiviteter og netværk samt udvikle evt. nye former for aktiviteter, der kan 
være attraktive både for DAKOFAs nuværende medlemmer, men også nye potentielle medlemmer.  

Implementeringen af den nye strategi er en 5-årig proces, men vi tager allerede fat på at ændre på 
det, som vi kan se, er muligt lige nu samtidig med, at vi lægger op til en modernisering af foreningens 
kontingentstruktur, så kontingenterne i højere grad afspejler strategiens mål om at få cirkulære 
virksomheder med, som selv om de har mange ansatte ikke nødvendigvis har mange brugere af 
DAKOFAs ydelser. Derfor fremlægger vi i år forslag til en mere brugerbasseret kontingentstruktur 
samtidig med, at forslaget vil dreje DAKOFA i retningen af en medlemsforening, hvor det vil være 
langt billigere at deltage i DAKOFAs aktiviteter, hvis man er medlem. Det er bestyrelsens vurdering, at 
denne drejning er en nødvendighed for strategiens implementering. De første skridt i 
implementeringen fremgår af forslag til handlingsplan 2022-2023. Med de foreslået forandringer vil 
DAKOFA fortsat være et uundværligt mødested og en endnu større og bredere forening.  



Post-corona og formen på DAKOFAs arrangementer  
Planperioden begyndte med stor gensynsglæde på Årskonferencen 2021, hvor rigtig mange af vores 
medlemmer valgte at deltage fysisk. Herefter har DAKOFA afholdt to fysiske konferencer i efteråret, 
hvorefter corona-situationen gjorde, at der igen blev lukket ned frem til februar 2022. Heldigvis er 
DAKOFA nu gearet til at slå over i webinar-formatet, og derved køre arrangementerne online. I foråret 
har alle arrangementer og netværksmøder været arrangeret, så det har været muligt at tilgå online. 
Formen på DAKOFAs arrangementer og prisstrukturerne på disse har været debatteret, og vi ser en 
klar tendens på nuværende tidspunkt, til ønsket om at deltage online til billigere priser, hvilket også er 
et af argumenterne bag forslaget til den nye kontingentstruktur.  

På trods af denne nye virkelighed, hvor medlemmerne søger mod online deltagelse, kom vi pænt 
igennem året rent økonomisk, men det er vigtigt at holde for øje, at det til dels har at gøre med, at 
der er blevet holdt igen på medarbejderudgifterne. DAKOFAs sekretariat har gjort det godt og 
kadencen på arrangementer og nyheder er holdt på et meget højt niveau, og jeg er stolt over at se 
den samlede liste over aktiviteter, der er gennemført af sekretariatet i planperioden. Der er afholdt 3 
konferencer, 11 hybridseminarer, 14 webinarer samt 26 møder for bestyrelsen, netværk og Teknisk 
Råd; altså i alt 54 møder og arrangementer. Det svarer til mere end et arrangement om ugen, når vi 
tager ferier og helligdage fra. Det er flot, og jeg vil gerne benytte lejlighed til at rose vores sekretariat.  

Jeg vil også meget gerne takke alle vores aktive og engagerede medlemmer, bestyrelsen og DAKOFAs 
sponsorer for jeres støtte til foreningen. Uden jeres engagement, havde vi ikke denne samlende 
forening for affald og cirkulær økonomi, der i den grad er brug for – også fremover - hvis vi skal i mål 
med den cirkulære omstilling!  
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DAKOFA ÅRSBERETNING 2021-2022 
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 2021 

3. Henvisning til hjemmeside for aktuel bestyrelse, sekretariat og medlemsliste 

 

 

 

Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer 
Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal 

DK-1620 København V 
Tlf.: 32 96 90 22 

Email: dakofa@dakofa.dk 
www.dakofa.dk 

 

 

 



 

 

 

 

Henvisning til hjemmeside: 

DAKOFAs bestyrelse kan findes her 

DAKOFAs sekretariat kan findes her 

DAKOFAs aktuelle medlemsliste kan findes her 

DAKOFAs arrangementsliste kan findes her 

 

 

 

 

 

 

 


