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Indledning
”DAKOFAs forslag til samlet sektorstrategi for affaldssektoren giver os et
rigtig godt overblik over de udfordringer vi står overfor, både som samfund
og som aktør, og danner dermed et værdifuldt input til vores strategi, som
skal sikre os at vi udnytter vores muligheder i den fremtidige affaldssektor
bedst muligt. Med opdelingen af strategien i de seks spor er der tale om en
konkret inspirationskilde og check-liste.”
Direktør Christian Møller, Marius Pedersen A/S
- efter en præsentation af forslaget til strategien på et virksomhedsseminar i april 2009

Det forgangne år har med sine mange omvæltninger –
forudsigelige som uforudsigelige – om noget lært
DAKOFA og affaldssektoren, at forandringen nu er blevet
det normale. Det at kunne tackle forandringer er derfor
fremtidens udfordring – og derfor afsættet for den samlede sektorstrategi, som DAKOFA har arbejdet med i
årets løb, og som det indledende citat handler om.
Erkendelsen af forandringen som det normale er også
hele baggrunden for generalforsamlingens beslutning i
2007 om at omdanne DAKOFA til et kompetencecenter
frem mod 2012 – et center, der netop kan understøtte
medlemmerne i at udnytte og tilpasse sig forandringerne.
Forandringerne i det seneste år har været mange og forskelligartede:
Finanskrisen ændrede radikalt på affaldets art og
mængde.
Regeringens lovforslag om ny organisering af affaldssektoren varsler ændringer på affaldsmarkedet og dermed kapacitetsplanlægningen.

Affaldshierarkiets nedtoning i forhold til Life Cycle
Thinking-konceptet, kombineret med krav om øgede klimahensyn gør det ikke just simplere at vælge den rette
behandlingsform, og det evige smertensbarn – den
affaldsteknologiske innovation eller snarere mangelen
på samme - lider især under den megen uforudsigelighed og dermed manglende investeringslyst.
Det fik i året, der gik, DAKOFA til – ikke mindst ansporet

Sektorstrategien er i skrivende stund fortsat under
udvikling – og det skal den i sagens natur formentlig
vedblive med at være. Men nu skal den stå sin prøve
som grundlaget for DAKOFAs årskonference i 2009, hvor
fire af sektorens i alt seks spor sættes til yderligere
debat.
Skabelsen af sektorstrategien var et typisk eksempel på,
hvordan DAKOFA fanger aktuelle problemstillinger i
deres vorden, og tager dem op, uanset hvad handlingsplaner og strategier ellers har sagt. Men det sker selvfølgelig uden at tilsidesætte de mål, som skiftende generalforsamlinger fastsætter i form af handlingsplaner.
Således har DAKOFA i 2008/09 opfyldt så godt som alle
de mål, der fastlagdes i handlingsplanen på sidste års
generalforsamling. Det fremgår af denne årsberetnings
afsnit om status for handlingsplanen, men kort summeret, så har foreningen i årets løb:
Fulgt det nye affaldsdirektiv til dørs med konferencer og
fortolkninger, samtidig med, at revisionen af IPPC-direktivet, som også opsluger forbrændingsdirektivet, er blevet fulgt tæt.
Det samme gælder de mange tilløb til at få løbet et
jorddirektiv i gang, samtidig med at de danske initiativer på jordforureningsområdet er blevet fulgt og kommunikeret.
Affaldsreformens noget langmodige forløb har været
formidlet ved snart sagt hvert et skridt, og regeringens
revolutionerende håndtering af affaldsafgifterne i forårets løb har været fulgt og kommenteret ved samtlige
de ændringsforslag, der er stødt til – og det var ikke så
få.
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Klima-debatten og dens afledte jagt på CO2-neutrale
brændsler samt opdeling i en kvote- og en ikke-kvotebelagt sektor påvirker affaldsstrømmene – godt bakket op
af helt nye afgiftsstrukturer.

Christian Møller-citatet ovenfor tyder på, at satsningen
har været rigtig, og at udvikling og vedligehold af en
samlet sektorstrategi er kommet for at blive som en
varig opgave for en organisation af DAKOFAs type.

DAKOFA ·

Det samme gør den fortsatte europæisering og det fælles marked for genanvendeligt affald, ligesom også det
globale marked og den øgede transport af affald over
landegrænser - ikke blot inden for, men i stigende grad
også ind og ud af EU - gør forudsigelsernes kunst vanskeligere end nogensinde når det handler om morgendagens affald og mængder.

af Teknisk Råd – at beslutte sig for at sammenfatte en
samlet sektorstrategi for hele affaldssektoren. En nyskabelse, der gerne skulle hjælpe alle sektorens aktører til
hver i sær at ruste sig til at møde forandringens vinde
og bygge vindmøller i stedet for læhegn.

Batteridirektivets implementering viste sig at være en
sværere fødsel end som så, og veerne har været løbende
transmitteret via såvel hjemmesiden som på en konference.
Energiaftalen og dens afledte lovinitiativer har – sammen med EU’s sideløbende energipakke – været formidlet til medlemmerne, og rammebetingelserne for den
kommunale affaldsplanlægning været fulgt tæt – med
formidling af affaldsstrategien og det idékatalog, som
KL, RenoSam og affald danmark tog initiativ til at
udsende i foråret.
Endelig har forskning og udvikling været et nøgletema
for DAKOFA i årets løb med AffaldsCamp08 og dens
afledte projekter samt afholdelse af såvel seminar som
konference om affaldsteknologisk innovation. Og det
blev året, hvor en helt ny ’institution’ fødtes, nemlig
’DAKOFA University’ eller ’DAKOFAkademiet’, som er en
anden arbejdstitel til et kært barn, der nu skal opfostres.
På det organisatoriske felt er handlingsplanen også
fulgt, ikke mindst gennem opstilling og operationalisering af ønsker til DAKOFAs nye hjemmeside, kombineret
med en medlemsregistrering, der muliggør en langt
større målretning af formidlingen mod den enkeltes
behov.
Et grundigt kortlægningsarbejde og beskrivelse af alle
tænkelige scenarier og ønsker til funktionalitet synes nu
at skulle krones med en yderst operationel hjemmeside
med mange interaktive funktioner for brugerne.
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Også på møde- og konferencesiden har DAKOFA fulgt
handlingsplanen med 12 gennemførte konferencer og
seks seminarer siden sidst, og på medlemssiden er det
lykkedes at begrænse faldet i medlemstallet til en halv
snes - trods krise og fusioner, ligesom DAKOFAs økonomi er sund og kører planmæssigt, endda med en noget
mindre nedskrivning af egenkapitalen end budgetteret
og godkendt af generalforsamlingen i 2008.
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Sektorstrategien er ikke det eneste ekstraordinære – ud
over handlingsplanens fastlagte punkter – DAKOFA har
fanget op i årets løb. Det er således et adelsmærke for
foreningen at holde medlemmerne orienteret om alle
de ændringer og forandringspres, der løbende måtte
opstå.
I parentes skal det nævnes, at det største forandringspres, DAKOFAs sekretariat har været udsat for i det forgangne år, uden al tvivl har været flytningen til nye faciliteter i Energiens Hus. Det har selv sagt slugt mangen
en ressource, men de faglige initiativer er nok mere
interessante i medlemsøjne.
Ud over de i handlingsplanen forudsatte og besluttede
initiativer og ud over sektorstrategien drejer det sig om
følgende:

Hold Danmark Rent
Straks efter færdigredigeringen af forrige årsberetning
lancerede Miljøministeren lidt overrumplende en kampagne og en fond, ’Hold Danmark Rent’, hvilket DAKOFA
formidlede på dagen for lanceringen, ligesom sekretariatet tog kontakt til den nystartede fonds sekretariat
m.h.p. erfaringsudveksling og andet samarbejde. Det
kom der en konference ud af (28.04.09), hvor affaldssektorens aktører dels fik lejlighed til at stifte bekendtskab
med den nye fond og kampagne, dels at tilkendegive
sine ønsker om at affaldssektorens hidtidige erfaringer
kunne blive nyttiggjort og et samarbejde med først og
fremmest kommunerne etableret.
Vugge-til-Vugge
Et andet eksempel på et nyt emne, som ikke lod sig forudsige i handlingsplanen, men som blev grebet i flugten, var lanceringen af ’Vugge-til-Vugge-konceptet’,
også i Danmark. DAKOFA deltog i det første offentlige
arrangement med Michael Braungart i København i september 2008, og kunne straks bringe en skildring af det
nye fænomen og en analyse af relationerne til affald.
Sekretariatet indgik efterfølgende i et samarbejde med
de danske aktører på Vugge-til-Vugge-området , hvilket
resulterede dels i en præsentation af konceptet på
DAKOFAs konference 17.03.09 om affaldsteknologisk
innovation, dels i en halvdagskonference med
Vestforbrænding som vært, oven i købet med selve skaberen af konceptet, Michael Braungart som hovedtaler.
Fra svensk side har der siden været bud efter DAKOFAs
indsigt på området, hvilket resulterede i et indlæg på det
prestige-fyldte Almedals-arrangement på Gotland i juli.
Affaldsafgifterne
Handlingsplanen havde godt nok forudsagt, at Skattekommissionen kunne tænkes at ville se nærmere på
affaldsafgifterne, og at dette måtte følges op i årets løb.
Mens Skattekommissionen imidlertid viste sig larmende
tavs hvad angik affaldsafgifterne, så lancerede skatteministeriet stort set inden blækket i DAKOFAs handlingsplan var tørt, at forbrændingsafgiften skulle erstattes af
en kombineret energi- og CO2-afgift – for så ydermere, i
april 2009, at foreslå også farligt affald omfattet.
Afgiftsomlægningen havde mange dagsordner, herunder at reducere afgifterne for forbrænding af slam og
husdyrgødning til i omegnen af 0, men også at sidestille
affaldsvarme med anden varme rent afgiftsmæssigt og
derved smidiggøre overførslen af affald fra den ikkekvotebelagte dedikerede affaldsforbrænding til den kvotebelagte kraftvarme-sektor, herunder at sikre, at det
ikke udelukkende bliver udenlandsk affald, der forbrændes på danske kraftværker.
Forbrændingsafgiften blev et hot emne perioden igennem og udløste ikke mindre end to konferencer, samt
oprettelse af to høringsportaler om de to lovforslag på
hjemmesiden, og behandling på en række arbejdsudvalgsmøder (selvfølgelig især forbrændingsudvalget

men også slam og bio). Og så blev det til en stribe nyheder på hjemmesiden.

viden om transportforordningen og dens regler – hvilket
al sammen er sket.

Klima
På klimasiden dukkede ud over de mere planlagte aktiviteter som f.eks. den ressourcekrævende planlægning af
’Waste and Climate’-konference til december tillige
endnu en aktivitet op i planperioden, nemlig KL’s ønske
om, at DAKOFAs sekretariat skulle påtage sig tilrettelæggelse og gennemførelse af en workshop om affald
og klima på KL’s internationale konference om kommuner og klima 2.-4. juni 2009, selvfølgelig med synliggørelse af DAKOFAs arbejde hermed i programmet.

Men igen overhalede virkeligheden til dels planen.
Således blev eksport af elektronikskrot et stærkt omtalt
emne i medierne grundet nogle konkrete sager herom,
og dialogforummet satte derfor fokus på reglerne for
overførsler af elektronikskrot, hvilket resulterede i hvad
man kunne betegne som en køreplan eller check-liste
herfor. Den bragtes dels som en nyhed, dels som et link
på DAKOFAs portal om transportforordningen.

Også IDA ønskede sig i årets løb en udredning om emissioner af klimagasser fra affaldssektoren til brug for
IDAs projekt ’Future Climate - Engineering Solutions’,
der skal munde ud i en samlet klimaplan for Danmark
med anbefalinger til, hvordan det samlede udslip kan
reduceres. Her leveredes et notat, som besvarede en
række af IDAs spørgsmål, og som siden er gjort tilgængeligt på hjemmesiden.
REACH og affald
Handlingsplanen fastlagde, at DAKOFA skulle overvåge
udviklingen m.h.t. EU’s kemikalielovgivning, herunder
REACH og det, der dengang hed GHS, men som siden er
blevet til CLaP i EU (klassificeringsreglerne). Det er sket
gennem behandling i DAKOFAs arbejdsudvalg for farligt
affald, idet der f.s.v.a. REACH hele tiden har været taget
afsæt i, at REACH ikke gælder for affald i almindelighed.

Affaldseksport i fokus
Handlingsplanen forudsatte, at DAKOFAs dialogforum
skulle arbejde systematisk for en forbedret praksis
omkring eksport af affald, herunder udvikling/udbredelse af støtteværktøjer til brug for korrekt udfyldelse af
transportdokumenter m.v., samt bedre udbredelse af

Kvalitetsstyring i kommunerne
KL og MST indgik aftale om gennemførelse af kvalitetsstyringens fremdrift i kommunerne frem mod kravet om certificering inden 2010, og DAKOFA indsamlede de – sparsomme – erfaringer fra de kommuner, der var gået i gang
på affaldsområdet. Det kom der et seminar ud af 21.04.09.
Et tættere samarbejde med KL om nødvendig rådgivning og erfaringsudveksling mellem kommunerne planlægges pt.
Alt i alt et særdeles aktivt år, som da også har givet
anledning til rosende bemærkninger fra DAKOFAs medlemmer, specielt relateret til foreningens meget hurtige
og velunderbyggede nyhedsformidling via hjemmesiden.
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Miljøstyrelsens kemikaliesektion henvendte sig direkte til
DAKOFA efter anbefaling fra Miljøstyrelsens sektion for
Jord & Affald for at få disse informationer ud til så bred
en affaldskreds som muligt. DAKOFA usendte straks
informationer om notatet – med link til samme - og i
fællesskab lykkedes det at stable et seminar om præregistreringsreglerne på benene 14.11.08 - inden udløbet for
fristen. Seminaret resulterede i opbygning af en portal
om præregistrering, som styrelsen aktivt kvalitetssikrede
og siden hen benyttede som reference fra sin egen hjemmeside i de sidste uger af præregistreringsfasen.

DAKOFAs jordforureningsudvalg fulgte problematikken
tæt og arrangerede bl.a. et møde herom, hvor også laboratorierne deltog aktivt, og efterfølgende indgik i dialog
med Miljøstyrelsen og DHI, der rådgiver styrelsen på
området. Det hele resulterede i første omgang i en
anbefaling fra styrelsen om at anvende den tidligere
anvendte metode ved analyser af muldjord – en anbefaling, der dog senere er trukket tilbage.

DAKOFA ·

Det fik imidlertid en brat drejning, da Kommissionen ultimo oktober pludselig udsendte et notat, hvorefter stoffer,
der udvindes af affald med henblik på anvendelse i nye
produkter, ville være omfattet af REACH’s præregistreringsbestemmelser – dvs. skulle være præregistreret inden
01.12.08. Det fremgik af dette noget knudrede notat, at
denne registrering påhvilede den, der i givet fald anvender
disse stoffer i nye produkter – og altså ikke affaldsproducenten eller affaldsbehandlerne i bredere forstand.

Jordforurening
Oven i det planlagte arbejde med jordforurening kom
en ikke forudset udvikling i spørgsmålet om analyser for
olie i jord, hvor en ny-implementeret analyse viste sig
sandsynligvis at angive for høje koncentrationer i specielt muldjord, idet biogent kulstof tilsyneladende slår ud
som ’olie’ i analyserne.

Oversigt over DAKOFAs medlemssammensætning
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Figur 1 viser fordelingen af medlemmer i DAKOFAs
kontingentgrupper.
Myndigheder og kommunale selskaber 49%

Figur 2 viser fordelingen af medlemmer mellem private
firmaer, myndigheder og offentligt ejede selskaber m.v.

Kommuner 65
Leverandører 54
Rådgivere 40
Affaldsselskaber og anlæg 41
Organisationer og foreninger 19
Centrale myndigheder 9
Vognmænd 4
Universiteter 5

6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

DAKOFA ·

Figur 3 viser mere detaljeret fordelingen på forskellige medlemskategorier.
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Figur 4 viser udviklingen i medlemstallet siden 1993.
Bemærk, at det kraftige fald i 2007 skyldes kommunalreformens reduktion i antallet af kommuner (nu er 65 kommuner medlemmer (eller 2/3 af alle landets kommuner)
mod tidligere 89 (eller 1/3)) og bortfaldet af de 13 amter.

DAKOFA konferencer og seminarer afholdt i efteråret
2008 og foråret 2009
Konferencer:

Seminarer:

26. august 2008
Den Europæiske Affaldspolitik
109 deltagere

2. september 2008
Livscyklusbaseret Miljøledelse
22 deltagere

25. september 2008
DAKOFA årskonference
195 deltagere

14. november 2008
Affald & REACH
21 deltagere

11. november 2009
Affaldssektorens fremtidige organisering
123 deltagere

16. december 2008
Affaldsstrategi 2009-12
14 deltagere

9. december 2008
Batterier – hvad sker der med producentansvaret?
67 deltagere

19. januar 2009
Affaldsteknologisk Innovation
19 deltagere

11. december 2008
Affaldsafgifterne til hovedeftersyn
59 deltagere

21. april 2009
Kvalitetsstyring i kommunerne
21 deltagere

3. februar 2009
Jord & Affald
93 deltagere

19. maj 2009
Udkast til elektronikskrotbekendtgørelse
13 deltagere

25. februar 2009
Affaldsplanlægning – Vejen til fremtiden
99 deltagere
17. marts 2009
Affaldsteknologisk Innovation
65 deltagere
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28. april 2009
Strategi for henkastet affald
60 deltagere
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28. maj 2009
Vugge til Vugge i Danmark
75 deltagere
15. juni 2009
De nye affaldsafgifter
109 deltagere
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12. maj 2009
Affald & klima – en dansk ouverture til ”Waste and
Climate 2009”
80 deltagere

Status pr. 01.07.09 for DAKOFAs handlingsplan for 2008/2009,
som vedtaget på generalforsamlingen den 25. september 2008
i Vejle
DAKOFA arbejder efter en langsigtet strategi frem mod
udgangen af 2011, som blev vedtaget af generalforsamlingen i 2007, og som indebærer et successivt skift i retning mod at gøre DAKOFA til et kompetencecenter for
affaldssektorens aktører. Her skal medlemmerne kunne
blive rustet til at identificere, forstå og reflektere over de
forandringspres, de løbende udsættes for i form af samfundsmæssige, tekniske og juridiske forandringer nationalt såvel som globalt, idet forandringen fremover forventes snarere at være reglen end undtagelsen.

omhandlede en metodologi for udarbejdelse af
EOW samt tre eksempler: kompost, metalskrot og
aggregates. DAKOFA har gennemført en række præsentationer heraf i bl.a. arbejdsudvalgene for bio og
forbrænding. DAKOFA afholder endvidere en konference herom i august 2009.
Endvidere gennemførtes en konference om det nye
direktiv allerede i august 2008, således at de seneste ændringer og tilføjelser kunne analyseres og
formidles.

Hvert år vedtager generalforsamlingen handlingsplaner
for det følgende år, som skal bidrage til virkeliggørelse
af den langsigtede strategi.

Endelig har sekretariatet gennemgået de relevante
ændringer i DAKOFAs arbejdsudvalg med hovedvægten på konsekvenserne for de respektive udvalgs
fagområder, ligesom sekretariatet har bistået medlemmer i f.m. deres respektive arrangementer med
fremlæggelser og analyser af perspektiverne i det
nye direktiv. Det gælder således ved arrangementer
hos Kommunekemi A/S, Marius Pedersen A/S,
Klintholm I/S samt Babcock & Wilcox Vølund A/S.

Handlingsplanen for 2008/2009 var som de foregående
år opdelt i en faglig og en organisatorisk plan, og det
forudsattes, at udover handlingsplanens nye initiativer,
skulle tilrettelæggelse og gennemførelse af konferencer
fortsat være en kerneydelse for DAKOFA.
I det følgende gives en status pr. 01.07.09 for opfyldelse
af handlingsplanens enkelte punkter:

Sekretariatet har som det seneste taget initiativ til
oprettelse af en portal om implementeringen af
affaldsdirektivet, som tænkes udbygget i takt med
danske lovgivningsinitiativer m.v.

A: Faglig handlingsplan:
Den faglige del af handlingsplanen vedrører emner, som
forventedes at blive aktuelle i planperioden, og som
skulle kommunikeres i de medier, som DAKOFA råder
over:

Endelig indgår affaldsdirektivet og dets implementering som et centralt element i den sektorstrategi
for affaldssektoren, som DAKOFAs Tekniske Råd har
taget initiativ til.
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Affaldsdirektivet
EU’s nye affaldsdirektiv forhandledes færdigt i forsommeren 2008, og der forventes et stort informationsbehov om resultaterne og deres konsekvenser
for dansk affaldshåndtering.
Udmøntes i konference(r) og løbende opdatering af
portalen vedr. affaldsrammedirektivet, samt løbende
orientering/diskussion på arbejdsudvalgsmøder.
Status:
Forhandlingerne af affaldsdirektivet ’fulgtes til dørs’
med nyheder og analyser helt frem til den endelige
vedtagelse i november 2008, idet sekretariatet tillige
har udarbejdet en kommenteret parallel-opstilling af
det gældende og det nu vedtagne direktiv med de
første vurderinger af konsekvenserne for dansk lovgivning og praksis. Det hele er samlet op på DAKOFAs
portal om revisionen af affaldsdirektivet.
I forbindelse med det nye affaldsdirektiv publicerede JRC (Joint Research Centre) en rapport som

•

IPPC-direktivet
IPPC-direktivets revision, herunder optagelse af forbrændingsdirektivet i dette, fortsætter i planperioden, og specielt spørgsmålet om BREF-noternes status i f.t. godkendelsespraksis vil blive central i den
forbindelse.
En nærmere analyse af specielt BREF-noten vedr.
’affaldsindustrien’ er påkrævet (hvad vil det konkret
betyde, hvis godkendelsesmyndighederne skal holde
sig snært til BREF-noten i f.m. godkendelse af
affaldsbehandlingsanlæg), og de nærmere konsekvenser af, at de BAT-relaterede emissionsværdier fra
BREF-noten vedr. forbrænding foreslås gjort til
grænseværdier, skal vurderes og formidles.
Udmøntes i (indlæg på) konference(r) og løbende
opdatering af portalen vedr. IPPC-direktivet, samt
løbende orientering/diskussion på relevante arbejdsudvalgsmøder.

Den seneste udvikling omkring jorddirektivet, hvor
Rådet igen måtte opgive at nå frem til en fælles
holdning på Rådsmødet 25.06.09 har været formidlet til medlemmerne via hjemmesiden.

Status:
Særligt optagelsen af forbrændingsdirektivet i det
nye IPPC-direktiv har været gjort til genstand for
analyser og kommenteringer i såvel DAKOFAs
arbejdsudvalg for forbrænding som i nyhederne på
hjemmesiden.
•
Portalen vedr. revisionen af IPPC-direktivet er løbende blevet ajourført, og BREF-noten vedr. ’affaldsindustrien’ er blevet vurderet af flere arbejdsudvalg,
og Teknisk Råd har vurderet revisionen og hele BATproblematikken som én af de hovedudfordringer,
der tages op i sektorstrategien.

•

Jord ( jorddirektivet samt områdeklassificering)
EU-kommissionens forslag til jorddirektiv forventes
videreforhandlet i planperioden, hvilket skal overvåges og formidles.
Den danske områdeklassificering af lettere forurenet
jord forventes at gå ind i en fase med udelukkelse af
ikke-forurenede arealer, hvilket fastlægges i kommunale regulativer. Jordstyringen i kølvandet på områdeklassificeringen er stadig under opbygning, og
forudsætter ligesom den igangværende områdeklassificering fortsat formidling.
Udmøntes i konference(r) og løbende opdatering af
portalerne vedr. hhv. jord-direktivet og områdeklassificering, samt løbende orientering/diskussion på
relevante arbejdsudvalgsmøder. Desuden foreslås
det elektroniske netværk vedr. områdeklassificering
og jordstyring opgraderet i planperiodens løb.

Også problemstillinger vedr. olieanalyser har været
high-lightet i jordforureningsudvalget og i forbindelse med hjemmesidens nyhedsformidling.
Portalen vedr. områdeklassificering og jordstyring er
løbende blevet opdateret, og netværket vedr. jordstyring er holdt orienteret herom.

Reformens del II (selskabsmæssig udskillelse og ny
affaldsdatabase) forventes gennemført frem mod
01.01.10, hvilket også vil udløse formidlings- og informationsbehov i planperioden.
Status:
Affaldsreformen, specielt dens første fase, har
løbende været kommunikeret på såvel DAKOFAs
konference om den europæiske affaldspolitik i
august 2008 som på Årskonferencen i september
2008 samt selvfølgelig på den dedikerede konference i november 2008 om affaldssektorens organisering.
Portalen om affaldsreformen er løbende blevet
opdateret, ikke mindst i f.m. fremlæggelsen i september af udkastet til den lovrevision, der skulle
gennemføre fase I og selvfølgelig fremsættelsen af
det endelige lovforslag 26.02.09 og vedtagelsen af
det den 28.05.09. På hjemmesidens nyhedsformidling er løbende orienteret om reformen og hhv.
udkastet, forslaget og vedtagelsen.
Også reformens innovations-afsnit har været drøftet på såvel det seminar om affaldsteknologisk
innovation, som DAKOFAs F&U-netværksgruppe
gennemførte i januar 2009 som på konferencen af
samme navn, der gennemførtes i marts 2009, og
hvor forslagets idé om eneretskoncessioner til virksomheder, der vil opfylde skærpede behandlingskrav, var til kritisk debat.
Affaldsreformen er selvsagt én af de hovedudfordringer, Teknisk Råd har identificeret i f.m. arbejdet
med en samlet sektorstrategi for affaldssektoren.
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Relationerne til den nye deponeringsbekendtgørelse, som udstedtes i foråret 2009, er desuden gjort
til genstand for en særlig analyse på udvalgets majmøde (bekendtgørelsen vil kunne få indflydelse på
jordstrømmene).

Alle disse aspekter forventes at udløse et stort informations- og debatbehov, herunder afholdelse af konference(r) og evt. seminarer, ligesom arbejdsudvalgene
må forventes at tage reformen op til debat. Portalen
vedr. affaldsreformen skal løbende ajourføres.

DAKOFA ·

Status:
DAKOFAs jordforureningsudvalg har løbende fulgt
udviklingen på jordområdet, og der har været arrangeret en konference 03.02.09 om jord & affald, som
reflekterede over såvel arbejdet med EU’s jorddirektiv som de danske initiativer for at øge genanvendelsen af lettere forurenet jord, herunder overvejelserne om at udskille jord fra bekendtgørelsen om
jord og restprodukter.

Affaldsreformen
Affaldsreformens første del forventes udmøntet pr.
01.01.09 (herunder nye standardregulativer og frisættelse af det genanvendelige erhvervsaffald samt
åbning af genbrugspladser for erhverv).

•

besluttedes at gennemføre en konference herom
15.06.09 m.h.p. præsentation af det endeligt vedtagne forslag og dets konsekvenser (erstattede den
planlagte konference om ”end of waste”som blev
udskudt til august), idet DAKOFA til lejligheden
påtog sig at udarbejde en konsolideret version af
kulafgiftsloven (den mest komplicerede af arvtagerne efter den mere simple forbrændingsafgift i
afgiftsloven), som forekom yderst påkrævet (eftersom seneste lovbekendtgørelse havde gennemgået
ikke mindre end 6 ændringer uden opsamling i en
ny lovbekendtgørelse – herunder ændringer til
ændringerne hen over natten mellem den 28. og
29.05.09)

Affaldsafgiften til debat
Skatteministeren har erklæret sig villig til at underkaste affaldsafgiften en revision, i første omgang
m.h.p. at løse problemet med slam, der transporteres ud af landet til forbrænding, men også skattekommissionen må forventes at inddrage affaldsafgiften i sine overvejelser.
Der vil blive et behov for at formidle eventuelle out
puts fra skatteministeriet, ligesom der formentlig vil
opstå behov for debat af, hvordan affaldsafgiften
mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges (som
input til skattekommissionen).
Udmøntes i konference(r) og løbende opdatering af
portalen vedr. affaldsafgifter (refererer i dag blot til
gældende afgifter), samt løbende orientering/diskussion på relevante arbejdsudvalgsmøder.
Status:
Skatteministeriet fremlagde i september et udkast
til lovforslag om omlægning af forbrændingsafgiften til en kombineret energi- og CO2-afgift og
DAKOFA gennemførte en konference i december
2008 om affaldsafgifterne, ligesom specielt forbrændingsafgiftens omlægning har været gjort til
genstand for diskussion i såvel forbrændingsudvalget som i udvalgene for hhv. slam og biologisk
affaldsbehandling. På DAKOFAs høringsportal om
afgiftsændringen er de fleste aspekter opsamlet
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Skattekommissionen fremlagde sin betænkning
02.02.09, som præsenteredes på DAKOFAs hjemmeside(samme dag!) (med senere analyser særligt
f.s.v.a. emballagedelen) og skatteministeren fremlagde sit endelige lovforslag om revision af forbrændingsafgiften 04.02.09, hvilket ligeledes kommenteredes på hjemmesiden.
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01.03.09 vedtoges Forårspakke 2.0, og 23.03.09
udsendte Skatteministeriet som opfølgning herpå
et udkast til lovforslag om ændring af bl.a. emballageafgiften (med en 3 dages høringsfrist), og DAKOFA beskrev konsekvenserne f.s.v.a. emballager, hvor
genbrug af (vin)flasker nu straffes til fordel for brug
af virgine flasker. Efter mange henvendelser fra
medlemsside afgav sekretariatet et høringssvar
med en række faktuelle data om genbrug versus
materialegenanvendelse.
Endelig fremlagde skatteministeriet 20.04.09 endnu
et udkast til stramning af affaldsafgifterne (hævning
af deponeringsafgiften og ophævelsen af fritagelse
for farligt affald) som blev fremlagt i Folketinget to
dage efter (under høringen (!)), og det hele blev vedtaget under stort virak den 28. og 29.05.09.
Også disse forslag og vedtagelsen af dem har været
dækket af DAKOFAs nyhedsservice, ligesom det

•

Batteriordninger
Regeringen fik i foråret 2008 vedtaget en ændring
af MBL, som danner basis for implementering af
batteridirektivet i dansk ret. Det er efterfølgende
besluttet at gennemføre implementeringen i to
faser, således implementeres markedsføringskravene pr. 26.09.08 og resten (producentansvar og indsamlingskrav m.v.) pr. 01.01.09.
Det vil kræve informationsaktiviteter ikke mindst i
form af konference med præsentation af de nye regler samt tekniske løsninger på disse, ligesom det
sandsynligvis vil blive aktuelt at oprette en ny portal
om batterier og batteriindsamling på DAKOFAs
hjemmeside.
Der ud over forventes specielt arbejdsudvalget for
genanvendelse at tage batterispørgsmålet op, idet
der fastsættes krav til indsamling og genanvendelse
af en vis del af de markedsførte batterier.
Status:
DAKOFA gennemførte 09.12.08 en konference om
de nye batteri-regler, og har løbende orienteret på
hjemmesiden.
Formelt set trådte producentansvaret i kraft
01.01.09, men der henstår fortsat forhandlinger om
producenternes betaling til kommunerne for indsamling af batterier på genbrugsstationer m.v., ligesom de tiltag omkring fælles husstandsindsamling
af småt elektronik og batterier, som nogle kommuner har taget initiativ til, nu må opgives grundet de
gradsforskellige former for producentansvar. Der vil
således fortsat være behov for formidling af de
endelige aftaler.

•

sten for udarbejdelse af kommunale affaldsplaner er
udsat til ikrafttræden 01.01.09, idet der inden
udgangen af 2008 vil blive udarbejdet en første
etape af regeringens affaldsstrategi, der kan tjene
som grundlag for de kommunale planer.

Energiaftalen (affaldet under stigende energipres)
Regeringens energipolitiske udspil resulterede i
februar 2008 i en aftale mellem regeringen og et
flertal af folketingets partier, som udmøntedes i
konkrete lovforslag, der blev vedtaget i foråret 2008,
og som må forventes yderligere udmøntet i detailregler i planperioden.

Der vil derfor i planperioden være behov for en formidling af 1. etape af affaldsstrategien samt en kortlægning og formidling af rammebetingelserne for 2.
etape. Formidlingen kan evt. ske gennem konferenceafholdelse og i øvrigt på arbejdsudvalgsmøder,
ligesom der i planperioden kan opstå behov for
oprettelse af en egentlig portal vedr. affaldsstrategi
2009-12.

Der er fortsat tale om overførsel af affald til centrale, kulfyrede kraftværker, og der forventes i planperioden at blive et fortsat og stigende behov for formidling af lovgivningen og dens konsekvenser for
den øvrige affaldshåndtering.
Udmøntes i konference(r) og løbende opdatering af
portalen vedr. affald & klima, samt løbende orientering/diskussion på relevante arbejdsudvalgsmøder
(specielt forbrændings- og genanvendelsesudvalgenes møder).

Status:
Miljøstyrelsen udsendte 24.11.08 et udkast til del I
af Affaldsstrategi 2009-12 i høring frem til jul, og
DAKOFA gennemførte i forlængelse heraf et
høringsseminar 16.12.08 om udkastet, som kommenteredes overfor styrelsen.

Status:
DAKOFA gennemførte i juni 2008 en konference om
’kapacitet og miljø’, som satte fokus på dedikeret
affaldsforbrænding versus med-forbrænding, og
som resulterede i en diskussion om CO2-ækvivalenter ved forbrænding, som siden har ført til igangsætning af et egentligt udredningsarbejde herom.

DAKOFAs portal vedr. Affaldsplan 2009-12 er løbende blevet opdateret perioden igennem med dels
selvfølgelig udkastet til strategi, dels link til de
kommunale affaldsplaner, der allerede har været i
høring og/eller som er færdiggjorte.
Sideløbende deltog DAKOFAs sekretariat i følgegruppen for et projekt om udarbejdelse af et idékatalog til kommunerne til brug for affaldsplanlægningen, som KL, RenoSam og affald danmark tog
initiativ til, og kataloget præsenteredes på konferencen 25.02.09 om affaldsplanlægning.

I mellemtiden har DAKOFA løbende informeret om
energi og affald, idet informationerne er opsamlet
på portalen om Affald & Klima. Som optakt hertil
og efter opfordring fra IDA har sekretariatet sammenstillet den hidtidigt erhvervede viden om emissioner af klimagasser fra hhv. affaldsforbrænding
og deponering i et notat af 01.05.09, som er lagt ud
på portalen vedr. affald og klima.

Der har i perioden ikke forekommet udmeldinger
vedr. strategiens del II og III – ud over hvad der
fremgår af del I, men DAKOFA er blevet anmodet
om at bistå Miljøstyrelsen med afvikling af nogle
workshops om bl.a. forebyggelses- og teknologiudviklingsaspekterne i delstrategi II. De vil finde sted i
august 2009, og DAKOFAs rolle bliver selvfølgelig
kun af rent arrangementsmæssig og procesfaglig
karakter, idet det er de af Miljøstyrelsens specielt
indbudte eksperter, der skal tegne det faglige.

Det er fortsat diskussionerne om overflytning af de
i regeringsudspillet nævnte 600.000 t affald fra
den dedikerede forbrænding til med-forbrænding
på kulfyrede kraftværker, der spøger, og det afventes nu med spænding, hvad regeringen vil komme
op med i sin annoncerede strategi for nedbringelse
af CO2 i den ikke-kvotebelagte sektor.
•
•

Rammebetingelser for den kommende nationale
affaldsplan
Regeringen meldte i november 2007 i sit nye regeringsgrundlag (efter Folketingsvalget), at arbejdet
med den næste, nationale affaldsstrategi (først) vil
blive afsluttet med udgangen af 2009, idet miljøministeren efterfølgende (juni 2008) meddelte, at fri-

Miljøansvar (konsekvensbetragtninger)
Regeringen fik i foråret 2008 vedtaget to forslag til
love, der skal implementere miljøansvarsdirektivet i
dansk ret.
Konsekvenserne af lovene må analyseres nøjere, specielt konsekvenserne af det ubetingede ansvar, som
bygherrer, der anvender genanvendte bygge- og
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Også forbrændingsudvalget har fulgt diskussionen
om energieffektiviteter ved dedikeret versus medforbrænding, og 12.05.09 afholdtes en konference,
der tog emnet under kyndig behandling, som
optakt til den internationale konference om samme
emne i december (op til COP 15)

DAKOFA ·

Også i forbindelse med udsendelsen af den endelige affaldsstrategi og ikke mindst et meget informativt høringsnotat 23.03.09 har DAKOFA bragt nyheder og analyser på hjemmesiden.

Desuden fremlagdes diverse tilskudsmuligheder til
F&U, og DAKOFAs portal herom opdateredes i forlængelse heraf.

anlægsmaterialer, tilsyneladende vil kunne blive
pålagt i op til 30 år for også såkaldte ’udviklingsskader’ (skader, der ikke kunne forudses på anvendelsestidspunktet).

Konferencens titel var ’affaldsteknologisk innovation’, og som optakt hertil afholdt netværksgruppen
et seminar med samme titel 19.01.09, hvor især
innovationsdelen i lovudkastet vedr. affaldssektorens fremtidige organisering (forslaget om eneretskoncessioner til virksomheder, der vil binde sig til at
udvikle behandlingsmetoder, der kan honorere
skærpede miljøkrav til kritiske affaldsfraktioner) var
til behandling – bl.a. belyst af nogle af de aktører,
som rent faktisk har forsøgt at udvikle sådanne
behandlingsmetoder.

Kan evt. udmøntes i en konference eller et seminar
og i løbende opdatering af portalen vedr. miljøansvar, samt løbende orientering/diskussion på relevante arbejdsudvalgsmøder (specielt genanvendelsesudvalgets møder).
Status:
Miljøansvarsproblematikken har i periodens løb
været behandlet i forbindelse med diskussionen om
genanvendelse af jord, herunder lettere forurenet
jord, og restprodukter (slagge).

Endelig har netværksgruppen som opfølgning på
konferencen afholdt et møde d. 30. april 2009 med
tre aktører på udviklingssiden m.h.p. at få afdækket
muligheder og barrierer for øget samarbejde mellem praktikere og forskere, hvor også status for
Camp-resultaterne drøftedes.

Således gav Miljøstyrelsen på konferencen 03.02.09
om jord og affald en fortolkning af rækkevidden af
miljøansvaret i direktivets forstand (herunder at det
ikke ville gælde for ’lettere forurenet jord’ alene af
den grund, at sådan jord aldrig ville kunne påføre
’miljøskade’ i direktivets (eller den danske miljøskadelovs) forstand.

Innovation er en af de hovedudfordringer, Teknisk
Råd har identificeret i arbejdet med en samlet sektorstrategi for affaldssektoren.

Derudover har Miljøstyrelsens vejledning vedr. miljøskadebegrebet, som udsendtes i periodens løb,
været omtalt og kommenteret på hjemmesiden.
•
•
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Netværksgruppen forventes nøje at følge disse projekter i planperioden, herunder at kortlægge og
highlighte de barrierer og drivers, der måtte opstå
for de enkelte projekter.

Farligt affald (REACH og GHS)
Gennemførelsen af REACH forventes kun i begrænset omfang at få indflydelse på klassificering og
håndtering af farligt affald, og måske ender gennemførelsen af GHS med samme resultat, i hvert
fald hvis det står til Kommissionen, som ønsker en
ophævelse af sammenhængen mellem klassificering
af farlige stoffer og farligt affald. Tilbage vil så alene
være klassificeringsregler, der skal følge de bilag,
som er vedtaget optaget i det nye affaldsdirektiv, og
som ikke i sig selv er særligt anvendelige som klassificeringsgrundlag.

Ved planperiodens slutning kunne det overvejes at
gennemføre en art evaluerings-event (konference
eller seminar), ligesom de igangsatte projekter forventes i et vist omfang at kunne spille op til COP15
og DAKOFA/ISWA-konferencen i den forbindelse.

Under alle omstændigheder vil der opstå et behov
for revision af DAKOFAs elektroniske kogebog i klassificering af farligt affald. Det er dog vanskeligt at
forudse, om det bliver nødvendigt inden for planperioden eller senere.

Forskning og udvikling (netværk og Camp)
DAKOFAs netværksgruppe vedr. F&U gennemførte i
september 2008 en AffaldsCamp, som resulterede i
konkrete ideer til projekter, som måske kan gøre
Danmark til verdens affaldsdemonstratorium.

Status:
DAKOFAs netværksgruppe vedr. F&U i affaldssektoren har løbende fulgt de projekter, der igangsattes
under AffaldsCamp08, herunder søgt at overvåge
de drivers og barrierer, som projekterne har mødt.

Status:
EU-Kommissionen udsendte 29.10.08 et noget overraskende notat om krav til præ-registrering i f.t.
REACH af affald, der indgår i fremstilling af nye produkter.

I den forbindelse arrangeredes en ’reunion’ i form af
en konference 17.03.09, hvor projekterne og deres
status fremlagdes, og hvor der for en stund genetableredes lidt af camp-stemningen gennem nogle
power-workshops om projekterne.

Ifølge denne påhvilede der producenterne af sådanne produkter et ansvar for at præ-registrere stofferne i det anvendte affald inden fristen for sådan
præ-registrering (01.12.08).
Notatet gav anledning til mange fortolkningspro-

belastninger i f.m. tilvejebringes af energi og transport m.v.).

blemer, og med stor velvilje fra Miljøstyrelsen lykkedes det et få stablet et seminar på benene herom
14.11.08, hvor styrelsen og en række aktører gav
deres fortolkningsbidrag.

Der er gennemført en konference herom den
12.05.09, som tog et dansk (nordisk) udgangspunkt,
og som virkede som optakt til ’Waste & Climate’ til
december.

Det gav mulighed for at oprette en portal om
REACH og affald på DAKOFAs hjemmeside, som styrelsen kvalitetssikrede og i øvrigt benyttede som
reference fra deres egen hjemmeside f.s.v.a. spørgsmålet om affald og præregistrering i de hektiske
dage op til fristens udløb 01.12.08.

Arbejdet med sidstnævnte er i periodens løb kronet
med et fyldigt og meget informativt program, og
ISWA har sideløbende nedsat en task force, som ved
en række workshops søger at nå frem til fælles konsensus op til konferencen i december.

REACH-problematikken vil blive aktualiseret på ny,
når End-of-Waste-kriterierne kommer til diskussion,
ligesom anvendelse af stoffer i affald til fremstilling
af nye produkter i dag (da præ-registrerings-muligheden er udløbet) forudsætter egentlig registrering
med alle de tidskrævende foranstaltninger, det nu
indebærer.

DAKOFA har endvidere - på opfordring fra KL – stået
for organisering af en særlig session om affald og
klima på en international konference for lokale
myndigheder i juni måned arrangeret af KL.
DAKOFAs portal vedr. affald og klima er løbende blevet opdateret i periodens løb, og DAKOFAs netværk
er hver gang orienteret herom med opfordring til at
kommentere eller supplere – indtil videre ved mail,
men med tiden ved interaktiv kommentering direkte på hjemmeside(når nyt IT-værktøj er implementeret).

Der er planlagt en konference i august 2009, hvor
E-o-W er hovedtemaet, og hvor relationerne til
REACH vil blive taget op igen.

•

Klima & Affald, herunder Klimakonference 2009
sammen med ISWA
DAKOFA står som hovedansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af DAKOFA/ISWA-konferencen i
november [senere flyttet til december] 2009 om
affald og klima, og der vil i planperioden skulle udarbejdes program samt annoncering heraf m.v.
Der er oprettet en særskilt, engelsksproget hjemmeside for konferencen sideløbende med den dansksprogede portal ’Affald & klima’ på DAKOFAs hjemmeside, som løbende vil blive opdateret og ajourført
med informationer om konferencen.

Herudover var klimaspørgsmålet hovedtemaet for
fællesmødet for DAKOFAs arbejdsudvalg 04.02.09,
og DAKOFAs bestyrelse har i perioden besluttet at
støtte op om tilvejebringelse af en fælles referenceramme for, hvilke klimaeffekter forskellige
behandlingsformer og affaldssystemer har
’opstrøms’ og ’nedstrøms’ (idet det især synes at
være ’nedstrøms’, der kan identificeres effekter, der
begrænser drivhuseffekten ved såvel genanvendelse som termisk behandling, mens der for de fleste
behandlingsformer kan forekomme ’opstrøms’-

Nedenfor gives en status for de nye tiltag, som handlingsplanen lagde op til i planperioden (ud over løsningen af de opgaver, der allerede varetoges, herunder sekretariatsbistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse
af konferencer og seminarer, møder i arbejdsudvalg og
Teknisk Råd samt vedligeholdelse og ajourføring af
hjemmeside med nyheder og baggrundsstof og endelig
sammenskrivning og udsendelse af Nyhedsbreve):
•

Afholdelse af seminar og konferencer i loop med
hjemmesiden
Det skal i planperioden tilstræbes at opnå en bedre
sammenhæng mellem den formidling, der sker i
konferencesammenhæng, og den formidling, der
sker via hjemmesiden.
Deltagerne i DAKOFAs konferencer skal således have
tilbud om adgang til kompendiemateriale forud for
konferencen, samt tilbud om aktivt at deltage i
internetdebatter efter konferencen. I særlige tilfælde
følges evt. op af portal(er), der kan tjene som platform for nye, elektroniske netværk, der f.eks. arbejder
med løsninger på problemstillinger, der rejses på
konferencerne.
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Status:
Som nævnt under status for energiaftalen har klimaproblematikken været indgående behandlet i
relation til først og fremmest den termiske udnyttelse af affald i hele perioden.

B: Organisatorisk handlingsplan
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Samtidig skal det overvejes, om DAKOFAs netværk
vedr. affald og klima kan aktiveres yderligere.

Endelig er affald og klima identificeret som en af
hovedudfordringerne i Teknisk Råds arbejde med en
samlet sektorplan for affaldssektoren.

På tilsvarende vis skal medlemmerne af DAKOFAs
stående arbejdsudvalg opfordres til at indgå i sådanne debatter og netværk.
Status:
Det er i planperioden indført som fast rutine, at
kompendiematerialet gøres elektronisk tilgængeligt i dagene op til konferencen, hvilket deltagerne
gøres opmærksom på ved mail, og at der i dagene
straks efter konferencens afholdelse gives et kort
resumé af de væsentligste out-puts (med reference
til det endelige kompendium, som ligeledes er tilgængeligt under de enkelte konferencer).

•

Status:
Også koblingen mellem medlemsdatabasen og
hjemmesiden har været gjort til genstand for et
intenst udviklingsarbejde i planperiodens løb, og et
færdigt resultat forventes at kunne præsenteres i
efterårets løb.

•

Portaler
DAKOFAs sekretariat indledte i planperioden
2007/2008 en tradition med at opsamle nyheder og
relevante links på særlige, fagspecifikke portaler, der
virker som vinduer til omverdenen og til DAKOFAs
aktiviteter på specifikke områder.

Information om ”outputsne” tilgår konferencedeltagerne direkte med opfordring til at kommentere –
indtil videre blot ved mail til sekretariatet, men når de
nye hjemmesidefaciliteter er etableret vil det kunne
ske direkte ved kommentering på hjemmesiden.

Portalerne har vundet gehør hos medlemmerne, og
nye portaler vil i planperioden blive oprettet efter
behov.

Hvor relevant, er DAKOFAs portaler blevet opdateret
i forlængelse af konferencerne, og de væsentligste
outputs er taget med i efterfølgende møder i relevante fagudvalg.

Portalerne udløser et væsentligt vedligeholdelsesbehov. Det er derfor vigtigt, at ikke kun sekretariatet
men også medlemmerne bidrager til overvågning
og ajourføring af dem, og portalerne kan på sigt
indgå som et centralt element i projekt ’Affaldets
Wikipedia’.

Opbygning af netværk med IT-understøttelse og
interaktivitet på hjemmesiden
I forbindelse med udviklingen af DAKOFAs hjemmeside vil det i planperioden blive tilstræbt, at denne indrettes, så den i langt højere udstrækning vil kunne
understøtte elektroniske netværk, dels via portaler og
meddelelser, udsendt fra disse, dels gennem en langt
højere grad af interaktivitet, hvor netværksdeltagerne
selv bringes i stand til at lægge informationer og
links m.v. op på relevante portaler og platforme under
udvikling af en art ’Affaldets Wikipedia’.

Status:
DAKOFAs portaler har løbende været opdateret i
periodens løb, og nye er kommet til, herunder portalen om REACH og affald og om implementeringen af affaldsrammedirektivet, samt om sektorstrategien for affaldssektoren.

Endelig skal sekretariatet optrænes i at udnytte netværksfaciliteter og tiltrække nye medlemmer til netværk, der dermed vil opnå en større, samlet kompetence.

Med større interaktivitet på hjemmesiden forventes
vedligeholdelsen at blive lettet.

Det må indrømmes, at der eksisterer et stort vedligeholdelsesbehov, og medlemmernes aktive indsats
med at gøre opmærksom på nyskabelser og døde
links m.v. har været gavnlige i den forbindelse.
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Status:
Der er i planperiodens løb sket et stort udviklingsarbejde for at imødekomme DAKOFAs ønsker til øget
interaktivitet på hjemmesiden, og der forventes i
efteråret at kunne præsenteres et samlet resultat af
anstrengelserne.

•

Hjemmesidens kobling til medlemsdatabasen
Der arbejdes i perioden videre på strategiens langsigtede mål om, at DAKOFAs medlemsdatabase skal
bringes til at fungere i kobling med hjemmesiden.
På sigt skal relevante oplysninger fra denne således
automatisk kunne tilgå præcis de medlemmer, der
har behov herfor (hvilket på længere sigt tænkes
styret gennem selvvalgte ’abonnementsordninger’,
der selvfølgelig vil være gratis for medlemmerne).

DAKOFAs eksterne aktiviteter

DAKOFAs klimaindsats frem til COP15
I dagene op til COP15, nærmere betegnet den 3.-4.
december 2009 afholdes DAKOFAs og ISWAs Affald &
Klima-konference. En international programkomité med
Thomas Højlund Christensen som formand er nedsat,
og på basis af et Call for Abstracts, der afsluttedes i
februar 2009, udarbejdedes et to-dages program for
konferencen, der har fået titlen ’Waste & Climate – messages for COP15’. Det kunne udsendes ultimo juni og
samtidig lægges på konferencens egen hjemmeside:
www.wasteandclimate.org, hvor al information om konferencen findes.
DAKOFA ønsker med affald og klimakonferencen at
koordinere industriens og universitetsverdenens initiativer. DAKOFA har allerede med dette formål etableret et
klimanetværk og en tilhørende portal, der er tilgængelig
på DAKOFAs hjemmeside. Samtidig gennemførtes en
optakts-konference, ’Affald og klima’ i maj 2009, hvor
fokus specielt var på danske og nordiske forhold, og hvor
en lang række aspekter omkring klimaeffekterne ved
affaldshåndtering belystes.

DAKOFA deltager endvidere i KLs klimanetværk med det
formål at holde sig orienteret om kommunernes klimaindsatser og samtidig fremhæve affaldssystemerne som
en vigtig del af indsatsen.

DAKOFA har også bestræbt sig på at kanalisere denne
viden ind i det arbejde, Dansk Industri p.t. udfører m.h.t.
at få affald og dets håndtering inkluderet i det
’Klimakompas’ for virksomheder, som Dansk Industri og
Erhvervsfremmestyrelsen løbende udvikler.

ISWA
DAKOFA er Danmarks nationale medlem af ISWA
(International Solid Waste Association). Igennem ISWA
indgår DAKOFA i et internationalt netværk, hvor DAKOFA
bl.a. arbejder tæt sammen med foreningens øvrige
nationale medlemmer, herunder særligt vedr. EUspørgsmål. ISWAs øvrige nationale medlemmer kommer
fra følgende lande: Argentina, Australien, BosnienHercegovenia, Brasilien, Canada, Estland, Finland,
Frankrig, Grækenland, Holland, Island, Italien, Israel,
Japan, Kina, Letland, New Zealand, Norge, Portugal,
Rumænien, Rusland, Singapore, Schweiz, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Thailand, Tyrkiet,
Tyskland, Ungarn, USA og Østrig.
Endvidere har ISWA følgende fire indkommende nationalmedlemmer: Malaysia, Bulgarien, Indien og Serbien.
ISWA havde siden 1988 domicil i København, siden 1997
fælles med DAKOFA. ISWA’s generalforsamling besluttede i november 2007 at flytte sekretariatet til Wien, hvilket skete 1. januar 2009. DAKOFAs generalforsamling
besluttede i 2008 at udmelde alle medlemmer, som
automatisk gennem DAKOFA-medlemskabet blev med-
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Ligeledes som optakt til klimakonferencen har også det
af Erhvervsministeriet nedsatte Klimakonsortium været
inviteret til DAKOFAs årskonference i 2008, hvor konsortiets direktør sammen med bl.a. repræsentanter for
Energi- og klimaministeriet samt Miljøstyrelsen var med
til at sætte affald og klima på dagsordenen. Det skete
samtidig med præsentation af en række danske mønstereksempler på klima-venlig tilrettelæggelse af
affaldshåndteringen.

Endelig har DAKOFA hen over foråret søgt at få løbet et
projekt i gang, som vil resultere i nogle samlede såkaldte ’O-A-N-tabller’ (opstrøms-, anlægs- og nedstrøms-),
som angiver nogle gennemsnit for, dels hvor stor en
CO2-emission selve behandlingen på affaldsbehandlingsanlæggene giver anledning til, dels hvor stor en
emission, der er knyttet til f.eks. den nødvendige energiproduktion opstrøms anlægget og endelig hvor stor en
emission, behandlingen giver anledning til nedstrøms,
hvor der typisk vil være tale om fortrængning af anden
emission (f.eks. i form af fortrængning af ellers CO2emitterende ekstraktions- og tilvirkningsprocesser ved
genanvendelse frem for virgin fremstilling eller ved fortrængning af kulbaseret energi ved forbrænding med
energiudnyttelse).
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Samtidig indgik DAKOFA i et samarbejde med KL om at
tilrettelægge en særlig session om affald og klima på
den internationale konference for lokale myndigheder,
som KL var medarrangør af i Bellacentret primo juni.
Også ved den lejlighed lykkedes det at få sat fokus på
affaldshåndteringen som én af vejene til at imødegå klimaforandringerne – eller i hvert fald at sætte fokus på,
at det betyder meget, hvorledes affaldshåndteringen tilrettelægges. Således kan forskellige håndteringsformer
føre til på den ene side en klimagevinst på hvad der svarer til 4 t CO2-ækvivalenter pr. ton affald håndteret ved
den mest optimale håndteringsform, på den anden side
en forøgelse af klimagasudledningerne på 0,2 t CO2ækvivalenter pr. ton affald ved den mest klimafjendske
håndteringsform.

Klima- og energiministeriet etablerede i foråret 2008 et
EU-specialudvalg for klima- og energispørgsmål, hvori er
repræsenteret en bred kreds af ministerier og organisationer. DAKOFA har ligeledes en plads i udvalget, og deltager derfor aktivt i sager med relevans for affaldssektoren.

lemmer af ISWA, af denne forening, bl.a. med begrundelse i beslutningen om at opløse det fælles domicil i
Danmark.

(Island) samt de to finske affaldsforeninger
Avfallshanterings-föreningen og
Affaldsverksföreningen.

ISWA indgår i ad hoc netværk med andre organisationer
på affaldsområdet i EU – ikke mindst i forbindelse med
forhandlingerne om det nye affaldsdirektiv, der blev
vedtaget endeligt i efteråret 2008. ISWA følger også
revisionen af IPPC-direktivet og særligt ISWAs forbrændingsudvalg har en interesse for denne revision.
Direktivet for fremme af vedvarende energi (RES-direktivet) er også højt på dagsordenen, da dette kan vise sig
at få betydning for affaldets fremtidige behandling.

DAKOFA repræsenteres i NAFs bestyrelse af Ivar GreenPaulsen, Vestforbrænding, som samtidig er viceformand
for NAF.

ISWA udsender et EU-Nyhedsbrev et antal gange om
året, som videreformidles til DAKOFAs medlemmer via
hjemmesiden i det omfang nyhederne ikke allerede har
været omtalt i DAKOFA-regi.
ISWA har som international NGO ligeledes status som
partner af FNs miljøprogram UNEP, hvilket betyder, at
ISWA-repræsentanter deltager i UNEP-aktiviteter vedrørende affald, og UNEP står da også som partner ved
gennemførelsen af den fælles DAKOFA/ISWA-konference om affald og klima i København til december 2009.
Derudover har ISWA med Jens-Aage Hansen, AAU i spidsen etableret et ISWA Task Force om klimaforandringer,
der bl.a. vil fremlæge et white paper i f.m. konferencen i
Købehavn, som vil blive sendt videre som et budskab til
COP15.
Singapore var vært for ISWAs årskongres 2008 og dermed også ISWAs generalforsamling i 2008. Listen over
værtslande for ISWAs generalforsamling ser herefter
således ud:
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DAKOFA ·

2009
2010

Portugal
Tyskland

DAKOFA er repræsenteret med følgende personer i
ISWAs bestyrelse:

Øvrige deltagere fra DAKOFA er Thomas Rand, Rambøll,
Jørgen Haukohl, Rambøll og Jacob Simonsen, RenoSam.
På årets møde, der fandt sted i Island 21.-24. juni 2009,
præsenterede DAKOFA og de nordiske søsterorganisationer aktuelle affaldsforhold i de respektive lande.
Liberalisering var som hver gang et gennemgående
tema, ikke mindst i lyset af en på mødetidspunktet
nyligt afsagt dom fra EU-domstolen, som sagde god for,
at nogle kommuner rundt om Hamborg gerne måtte
kontrahere med Hamborg om forbrænding af deres
affald uden at sende det i EU-udbud.
Også gennemførelsen af den legendariske artikel 16 i
det nye affaldsdirektiv var der stor spænding omkring i
de nordiske lande. Det er denne artikel, som m.h.p. at
beskytte medlemslandenes net af forbrændingskapacitet giver medlemslandene mulighed for at begrænse
indgående overførsler af affald til forbrændingsanlæg,
der er klassificeret som nyttiggørelse. Det vil være
muligt, hvor det – som det hedder med direktivets
snørklede formuleringer – ’er konstateret, at sådanne
overførsler vil bevirke, at nationalt affald vil skulle bortskaffes, eller at dette affald vil skulle behandles på en
måde, der ikke er i overensstemmelse med medlemslandenes nationale affaldshåndteringsplaner.’
Fra Sverige forlød det, at forbrændingsafgiften står til
afvikling, og fra Norge, at hvis det sker, vil man også dér
arbejde for en afskaffelse af den norske forbrændingsafgift, da den ellers vil være stærkt konkurrenceforvridende og hæmme opførelse af forbrændingskapacitet i
Norge.
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Næste møde finder sted i Finland i juni 2010.
Jørgen Haukohl, Rambøll, repræsentant for ISWAs virksomhedsmedlemmer
De danske nationale repræsentanter, der repræsenterer
DAKOFA på ISWAs generalforsamling, er:
Thomas Rand, Rambøll og formand for DAKOFA
Ivar Green-Paulsen, Vestforbrænding I/S og næstformand for DAKOFA
Suzanne Arup Veltzé, DAKOFA

NAF
Formålet med NAF, Nordisk Affalds Forening, er at give
baggrund for samarbejde og informationsudveksling
mellem de nordiske landes foreninger på affaldsområdet: DAKOFA, Affald Norge, Avfall Sverige og FENUR

Miljøministeriets EU-specialudvalg vedr.
miljøspørgsmål
I EU-Specialudvalget vedr. miljøspørgsmål deltager en
bred kreds af ministerier og organisationer, herunder
DAKOFA, med mulighed for at kommentere på emner til
møder i Folketingets Europaudvalg op til EU’s miljøministerrådsmøder. Møder i Specialudvalget har to funktioner, nemlig afstemning af ministeriernes holdninger og
høring af udvalgets organisationer før indstillinger sendes til Folketingets Europaudvalg.
Disse indstillinger findes i såkaldte rammenotater, der
blot er udkast fra Miljøministeriet og derfor endnu ikke
officielt er oversendt til Folketinget. De kan derfor ikke

offentliggøres på DAKOFAs hjemmeside. Centrale rammenotater forelægges derfor kun relevante arbejdsudvalg, men i takt med, at informationsniveauet på EUområdet generelt er højnet i DAKOFA, og eftersom de
sager, der kommer op i Specialudvalget, alle er i slutningen af deres forhandlingsfase, har sagerne imidlertid
næppe nyhedens interesse for DAKOFAs medlemmer,
der allerede forudsættes at være velinformeret.
DAKOFA offentliggør dog relevante rammenotater til
Folketingets Europaudvalg, så snart disse er officielle på
Folketingets hjemmeside.
I det forgangne år har den største interesse samlet sig
om den danske regerings holdning til revisionen af
affaldsdirektivet og til den fælles holdning vedr. IPPCdirektivet og jorddirektivet samt Kommissionens
Grønbog vedr. bioaffald.

Klima- og Energiministeriets EU-specialudvalg vedr. klimaspørgsmål
EU-specialudvalget vedr. klima består ligeledes af en
bred kreds af ministerier og organisationer, herunder
DAKOFA.
Møder i Specialudvalget har to funktioner, nemlig
afstemning af ministeriernes holdninger og høring af
udvalgets organisationer før indstillinger vedr. klima- og
energipolitiske EU-spørgsmål sendes til Folketingets
Europaudvalg.

I forlængelse af halveringen af Videncentrets bevilling
på finansloven pr. 1. januar 2003 har følgegruppen været
inddraget aktivt m.h.p. at rådgive om, hvilke områder,
centret skulle koncentrere sig om – en opgave, som er
videreført også under centrets nuværende kontrakt, der
indledtes i 2005.
Følgegruppen har siden seneste generalforsamling
været samlet én gang, nemlig 25. november 2008, hvor
centrets arbejdsprogram fremlagdes og godkendtes.
Samtidig drøftedes Videncentrets fremtid i lyset af, at
bevillingen til centrets drift foreløbig er forlænget til
udløb 1. januar 2010.

Følgegruppen vedr. Miljøstyrelsens
projekt om forebyggelse af
husholdningsaffald
DAKOFA har i perioden siden seneste generalforsamling
deltaget i en følgegruppe vedr. et projekt, som
Miljøstyrelsen havde iværksat, og som afsluttedes med
udgivelsen af Miljøprojekt 1297.
Som det fremgår af titlen er der tale om en helt ny
approach til problematikken omkring forebyggelse,
nemlig spørgsmålet om, hvor langt man kan nå gennem
kommunikation i f.t. borgerne i bred forstand.
Skønt projektet ikke var helt afsluttet, da DAKOFA gennemførte en konference i februar om de kommunale
affaldsplaner, accepterede Miljøstyrelsen, at nogle af de
foreløbige konklusioner præsenteredes her, og interessen fra kommunernes side var stor. DAKOFA har efterfølgende informeret konferencedeltagerne om, at
Miljøprojektet nu er endeligt offentliggjort.

Indstillingerne, der vil blive fremlagt på møderne, er i
lighed med hvad der kendes fra miljøspecialudvalget
såkaldte rammenotater, der blot er udkast fra
Energistyrelsen eller Klima- og Energiministeriet og derfor endnu ikke officielt oversendt til Folketinget. De kan
derfor ikke offentliggøres på DAKOFAs hjemmeside.

Følgegruppe for driften af Videncenter for
Affald
Miljøstyrelsen nedsatte i maj 2002 en følgegruppe vedrørende driften af Videncenter for Affald, hvor bl.a.
DAKOFA fik sæde. Følgegruppen har til opgave at vurdere forløbet og resultatet af Videncentrets aktiviteter,
samt at bidrage med konstruktive input i forhold til

Følgegruppe vedr. Københavns
Kommunes projekt CO2-neutral bydel
Ligeledes siden seneste generalforsamling har DAKOFA
deltaget i en følgegruppe for et projekt, iværksat af
Københavns Kommune, som havde til formål at tilrettelægge en helt ny bydel på den mest CO2-neutrale måde.
Herunder også affaldshåndteringen.
Dele af projektets resultater afrapporteredes på DAKOFA-konferencen 12.05.09 om affald & klima, og det mest
overraskende var i virkeligheden nok, hvorledes f.eks.
forebyggelse af madaffald synes at være en virkelig topscore når henses til, hvad der vil være mest effektivt på
affalds- og klimaområdet.
En anden vigtig erkendelse var, at hver gang der styres
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DAKOFA vil i fremtiden følge udvalgets arbejde i sager,
der kan få betydning for affaldssektoren.
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Det har i det forgangne år i al væsentlighed været forhandlingerne af den såkaldte energipakke, heriblandt
RES-direktivet vedr. vedvarende energikilder, som klassificerer bionedbrydeligt affald som en vedvarende energikilde, der har været centrale frem til pakkens endelige
vedtagelse ved årsskiftet. Herefter har COP15 og forberedelserne hertil været altoverskyggende.

udviklingen af Videncentret – herunder fremkomme
med forslag til, hvilke nye aktiviteter Videncentret bør
inddrage i arbejdsprogrammerne for de enkelte kalenderår.

CO2-neutralt affald væk fra affaldsforbrænding, skal der
tilvejebringes en tilsvarende mængde CO2-neutral energi fra andre kilder, mens det omvendt er vigtigt at notere sig, at det energimix, der fortrænges fra nettet ved
anvendelse af affald som brændsel, ændrer sammensætning i retning af større og større CO2-neutralitet
med tiden. Det bliver derfor en fortsat mindre relativ
mængde CO2, der fortrænges ved anvendelse af CO2neutralt affald som brændsel.

Dansk Iindustris og Erhvervsfremmestyrelsens klimakompas for virksomheder
Dansk Industri har sammen med Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen udviklet et ’klimakompas’ for virksomheder, som kan inspirere disse til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere virksomhedernes udledning
af CO2 og andre drivhusgasser.
I foråret 2009 kom turen til de såkaldte ’Scope-2-områder’, herunder de klimaeffekter, der er forbundet med
virksomhedernes affaldshåndtering. Det er Dansk
Industri der står udarbejdelsen af denne del, og DAKOFA blev inviteret med til et igangsætningsmøde og har
efterfølgende bistået Dansk Industris konsulent på
opgaven med inspiration og facts.
Der lægges op til relativt simple enhedstal i det værktøj,
som skal udvikles og lægges på Klimakompassets hjemmeside, men den enkelte virksomhed vil kunne ændre i
de default-værdier, som værktøjet udstyres med. Derved
vil også det projekt vedr. kortlægning af affaldsbehandlingens klimaeffekter, som DAKOFA fortsat forsøger at få
løbet i gang, kunne få betydning for virksomhederne,
når de på et tidspunkt skal til at anvende klimakompasset.
18
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Årsrapporter fra arbejdsudvalg og Teknisk Råd m.v.

Dagsordner og referater, herunder anvendte præsentationer m.v. fra møderne i DAKOFAs arbejdsudvalg og
Teknisk Råd m.v. er tilgængelige via DAKOFAs hjemmeside. Nedenfor oplistes således blot de berørte hoved
punkter.

Arbejdsudvalg for indsamling og
transport
DAKOFAs Arbejdsudvalg for indsamling og transport har
35 medlemmer og formanden for udvalget er Søren
Eriksen, R98, der tillige er repræsentant for DAKOFA i
ISWAs arbejdsgruppe for transport og indsamling.
Arbejdsudvalget har siden sidste år afholdt et møde den
4. december 2008, idet forårsmødet er udsat til august
2009 (ekskursion til Kalundborg kommune m.h.p. besigtigelse af nyt indsamlings- og registreringssystem).

skellige europæiske byer. Rapporten ligger på
arbejdsgruppens hjemmeside

Arbejdsudvalget for genanvendelse og
affaldsforebyggelse
Arbejdsudvalget på 70 medlemmer er ledet af Kirsten
Henriksen, Amagerforbrænding I/S som dels er formand
for udvalget og dels DAKOFAs nationale repræsentant i
ISWAs arbejdsgruppe for genanvendelse og affaldsminimering. Udvalgets undergruppen for elektronikskrot har
32 medlemmer .
Arbejdsudvalget har – fælles med elektronikskrotgruppen - holdt et møde den 2. oktober 2008.
På udvalgsmødet var følgende temaer på dagsordenen:
•

På mødet den 4. december 2008 blev miljøpåvirkningerne fra indsamling og transport diskuteret på baggrund
af et indlæg fra Anna W. Larsen, DTU, som præsenterede
en række projekter inden for emnet.
Miljøpåvirkningerne blev sammenholdt med bl.a. de
påvirkninger, herunder miljømæssige besparelser og
forbedringer, det medfører ’nedstrøms’ at indsamle – og
genanvende - genanvendelige materialer.

4. september 2008 i Ivalo (Lapland), Finland
1. maj 2009 i Tel Aviv, Israel
Følgende emner er blevet diskuteret:
• Præsentation for developing countries - herunder
følges et projekt i Uganda, hvor der udarbejdes en
“Waste management solution” for Vision for Africa
School and Vocational Institute located in the city of
Mukono in Uganda. Arbejdsgruppens formand,
Bertus Van Heugten deltager i projektet
• Standardisering af affaldscontainere
• Fædiggørelse af rapport om omlastestationer for
affald i forskellige regioner. Rapporten ligger på
arbejdsgruppens hjemmeside
• Færdiggørelse af rapport om gaderenholdelse i for-

•
•

Derudover har der – særligt med afsæt i elektronikskrotgruppen - været gennemført et høringsseminar om revision af elektronikskrotbekendtgørelsen den 19. maj 2009.
Revisionen sker på basis af de første erfaringer med producentansvar for elskrot, som indførtes i april 2006 og
som har vist behov for at ændre bekendtgørelsen på en
række punkter. Ændringerne vedrører særligt producenternes og kommunernes forpligtelser, lægger nye opgaver
ud til Dansk Producentansvarssystem og sørger for mere
tid fra indberetningsfristen til den nye tildelingsperiode.
ISWA’s arbejdsgruppe for genanvendelse og minimering
af affald
Der henvises til ISWAs årsrapport for en præsentation af
arbejdsgruppens arbejde.

Arbejdsudvalget for miljørapportering og
ledelsessystemer
Arbejdsudvalget har 42 medlemmer med Annette Hou
Olsen, I/S Vestforbrænding som formand. Under dennes
orlov en del af perioden har Lissi Andersen, COWI og
Anne-Birgitte Ellergaard, I/S Vestforbrænding assisteret
sekretariatet i ledelsesfunktionerne. Arbejdsudvalget
har intet spejludvalg i ISWA.
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ISWA’s arbejdsgruppe for indsamling og transport
Der har været afholdt to møder i perioden:

•
•

DAKOFA ·

Endvidere blev de nye partnering-principper drøftet på
baggrund af et indlæg af Inga Rossen, Renosyd i/s om
deres erfaringer med partnering ved udlicitering af
affaldsindsamling. Sluttelig fremlagde DAKOFA de nye
bestemmelser i affaldsdirektivet om fastsættelse af
minimumsstandarder for også indsamlere og transportørers tekniske kvalifikationer mv.

•

Sammenhængen mellem affaldsbehandling, ressourceminimering og affaldsminimering.
EU’s affaldsdirektiv og genanvendelse, herunder
End-of-waste.
EU’s bæredygtighedsplan
Lovforslaget om affaldssektorens fremtidige organisering.
Seminar om uddannelse af genbrugspladspersonale.
Affaldsplanen – forebyggelse og genanvendelse

Arbejdsudvalget har holdt et møde den 3. december
2008 og den 21. april 2009, sidstnævnte i forbindelse
med et seminar om kvalitetsstyring i kommunerne, som
udvalget var initiativtager til.
På udvalgsmødet den 3. december 2008 var følgende
temaer på dagsordenen:
•

•

•

•

Arbejdsmiljøledelse. Annette Hou Olsen, I/S
Vestforbrænding præsenterede selskabets erfaringer
og arbejde med at integrere arbejdsmiljøledelse i
øvrige ledelsessystemer.
Integrerede ledelsessystemer blev endvidere diskuteret i forbindelse med indlæg fra Bettina Stuhr
Kaltoft, R98
I forbindelse med erfaringsudveksling og netværksdannelse blev en kortlægning af integrerede ledelsessystemer hos medlemmerne diskuteret.
Et seminar om kvalitetsstyring i kommunerne samt
en konference blev drøftet.

På udvalgsmødet den 21. april 2009 var følgende temaer
på dagsordenen:
•
•

•
•
•

Kvalitetsstyring i kommunerne
Virksomhedens miljøpolitik blev drøftet på baggrund af et indlæg fra Anne Birgitte Ellegaard, I/S
Vestforbrænding
Life-Cycle-Thinking som en del af ledelsessystemet
Integrerede ledelsessystemer
Ekstern og Intern kommunikation

Arbejdsudvalget for forbrænding
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Arbejdsudvalget med 65 medlemmer er ledet af Peter
Heymann Andersen, Rambøll. Udvalget er også gennem
DAKOFAs nationale medlemskab repræsenteret i ISWAs
forbrændingsudvalg. Rambøll udfylder også denne
opgave via Jørgen Haukohl, der er næstformand i ISWAs
forbrændingsgruppe.
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Forbrændingsudvalget har afholdt to møder i den forgangne periode:
9. oktober 2008 hos DAKOFA
24. marts 2009 hos TAS i Kolding
Udvalgets medlemmer har derudover været aktive
omkring de to konferencer om affaldsafgifter, som DAKOFA har gennemført i perioden (hhv. 11.12.08 og 15.06.09)
samt i f.m. konferencen om affald og klima 12.05.09.
På mødet den 9. oktober 2008 blev følgende emner ligeledes diskuteret:
• Betydningen for affaldsforbrændingen af ændrede
ækvivalensfaktorer for dioxiner og furaner i POP-forordningen
• Lovudkastet om ændring af forbrændingsafgiften til
en energi- og CO2-afgift

•
•
•

’Gävle-dommen’ – EU-domstolens præjudicielle
afgørelse om klassificering af med-forbrænding
Revisionen af affalds- og IPPC-direktiverne
Opfølgning på AffaldsCamp08 og på DAKOFAs årskonference 2008

På mødet den 24. marts 2009 var affaldsselskabet TAS i
Kolding vært for mødet, og ud over selve mødet blev der
tid til en præsentation af TAS’ forbrændingsanlæg og de
særlige historiske forhold, der gør, at anlægget har en
stor, relativ ny ovnlinje uden el-produktion. Anlægget
besigtigedes tillige.
På mødet blev følgende emner derudover diskuteret:
• Det fremsatte lovforslaget til ændring af forbrændingsafgiften – herunder det problematiske i den
foreslåede ’rabatordning’ for røggaskondensering
• Det fremsatte lovforslag om affaldssektorens fremtidige organisering
• Revisionen af IPPC-direktivet
• EU’s ’energipakke’, herunder spørgsmålet om affaldsforbrændingens status som vedvarende energikilde
• Waste and Climate-konferencen i København,
december 2009
ISWAs arbejdsgruppe for forbrænding
Der henvises til ISWAs årsrapport for en præsentation af
arbejdsgruppens arbejde.

Arbejdsudvalget for deponering
Arbejdsudvalget har 46 medlemmer, og formanden er
Steen Stentsøe, COWI, mens Jan Thrane, Odense
Renovationsselskab A/S er national repræsentant og
næstformand i ISWAs arbejdsgruppe for deponering.
Udvalget har i det forgangne år bistået med tilrettelæggelsen af konferencen ’Jord & Affald’ den 03.02.09 og
har derudover afholdt to møder:
25. november 2008 hos DAKOFA
26. maj 2009 i Messecenter Herning (som optakt til
RenoSams årsmøde)
På mødet den 25. november 2008 drøftedes følgende
emner:
• Status for deponeringsbekendtgørelsens revision
• Deponisamarbejder, hvor Deponi-Syd præsenteredes
første gang
• De nye regler for lettere forurenet jord – og deponeringsanlæggene
• Overgangsplanerne – og den kritiske deadline
16.07.09
• AffaldsCamp08’s projekt ’Luk Lossepladserne’
• Planlægning af konferencen ’Jord & Affald’
På mødet den 26. maj 2009 var følgende emner på
dagsordenen:
• Den nye deponeringsbekendtgørelse og muligheden

•

•
•

af at oprette et elektronisk fortolkningsforum på
DAKOFAs hjemmeside
Lovforslaget om øgning af deponeringsafgiften til
kr. 475/t samt pålæggelse af afgift også på farligt
affald
Projekt ’Luk Lossepladsen’ og ’Shredderaffald’
Forurenet og lettere forurenet jord på deponeringsanlæggene

På mødet den 5. maj 2009 var følgende på programmet:
•
•
•
•

Derudover blev der givet opdateringer vedr. deponisamarbejderne og på det nye deponi-netværk.
ISWAs arbejdsgruppe for deponering
ISWAs arbejdsgruppe for deponering har i den forgangne periode afholdt et møde i Singapore den 4. november 2008 og har i øvrigt beskæftiget sig med følgende
emner:
•
•
•

•
•
•

•

Workshop ‘From open dump to Landfills’ i Singapore
Muligt samarbejde med M2M (om lokalisering af
deponeringsanlæg, egenet for gas-projekter)
Bidrag til ISWAs Task Force Group on GHG: Preview
af indlæg til speciel-udgaven af WM&R: Accounting
of greenhouse gases and global warming contributions.
Træningsprogram for WAMASON (Waste
Management Society of Nigeria)
Opdatering af ‘Operations guidelines for Landfills’
Planlægning af ‘Sustainable Landfill Masterclass’ i
forbindelse med årskongressen i Lissabon (10. oktober 2009)
Planlægning af arbejdsgruppemøde under kongressen

Arbejdsudvalget for jordforurening

•

Arbejdsudvalget for slam fra spildevandsanlæg og vandværker
Arbejdsudvalget har 61 medlemmer med Alice Saabye,
I/S Lynettefællesskabet som formand. Der findes ikke
noget spejludvalg for slam i ISWA. DAKOFAs arbejdsudvalg for slam har nedsat et forretningsudvalg, der
udover formanden og sekretæren består af Niels
Simonsen, Krüger og Jens Schrøder, HedeDanmark.
Udvalget har i det forløbne år afholdt to møder:
18. november 2008 hos DAKOFA
27. april 2009 hos TK-Energi i Køge
På udvalgsmødet den 18. november 2008 var følgende
temaer på dagsordenen:
•

•

•

På mødet den 28. oktober 2008 drøftedes følgende
emner:
•
•
•
•
•

EU’s jorddirektiv – status og mulige konsekvenser for
DK
Status for arbejdet med verificering af olie-analyser
efter Reflab 4
De første erfaringer med jordstyring efter områdeklassificeringen
Deponeringsbekendtgørelsens acceptkriterier - og
indflydelse på jordstrømmene
Tilrettelæggelse af konference om ’Jord & affald’

Udvalgsmødet den 27. april 2009 foregik hos TK-Energi i
Køge og forgasningsteknologi blev hovedpunktet for
dagens møde. Herudover diskuteredes også:
•

•

Nye resultater af nedbrydningsforsøg af organiske
stoffer i lægemidler og personal care produkter ved
kompostering og resultater fra nyt dugfriskt projekt
om emnet, som blev fremlagt
Det endelig lovforslag til omlægning af forbrændingsafgiften, idet forslaget blev gennemgået og
drøftet i forhold til konsekvenserne for genanvendelsen af slammet.

Efter mødet var der rundvisning på TK-Energi.
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28. oktober 2008 hos DAKOFA
5. maj 2009 hos DAKOFA

•

Nedbrydning af miljøfremmede stoffer som f.eks.
lægemidler ved kompostering blev diskuteret og
resultater fra nyt projekt om emnet blev fremlagt.
Konsekvenser for genanvendelse og forbrænding af
slam i forbindelse med forslag om omlægning af
affaldsafgiften til en energiafgift blev drøftet.
Hovedpunkter fra DAKOFA’s høringssvar blev fremlagt.
Ny livscyklusvurdering af forskellige slamhåndteringsmetoder blev fremlagt og resultaterne diskuteret.
Projekt om genanvendelse af fosfor fra slam- og gylleaske blev fremlagt og diskuteret.
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Arbejdsudvalget for jordforurening har 38 medlemmer,
og formand for udvalget er Frank Laursen, RGS 90.
Arbejdsudvalget har intet spejludvalg i ISWA.
Arbejdsudvalget har bidraget aktivt til planlægning og
gennemførelse af DAKOFA-konferencen den 3. februar
2009 om ’Jord & Affald’ og derudover afholdt to møder i
den forgangne periode:

Status for arbejdet med udskillelse af ’jord’ fra jordog restproduktbekendtgørelsen
Status for arbejdet med verificering af olie-analyser
efter Reflab 4
Den nye dponeringsbekendtgørelse og jordstrømmene
Orientering om samarbejdsmodel mellem Regioner
og Kommuner om administration af §8
Evaluering af konference 03.02.09 om ’Jord & affald’

Arbejdsudvalget for biologisk
affaldsbehandling
Arbejdsudvalget har 57 medlemmer med Morten
Brøgger, Solum Gruppen som formand. Morten Brøgger
er ligeledes repræsenteret i ISWAs arbejdsgruppe for
biologisk behandling sammen med Jens Aage Hansen
og Tjalfe Paulsen, Aalborg Universitet. Herudover har
udvalget et forretningsudvalg, der udover formanden
og sekretæren består af Tjalfe Paulsen, Per Haugsted
Petersen, Rambøll og Jacob Magid, Københavns
Universitet (tidligere KVL)
Arbejdsudvalget har holdt to møder i den forgangne
periode:
23. oktober 2008 hos DAKOFA
11. marts 2009 hos DAKOFA.
Udvalgsmødet den 23. oktober 2008 havde følgende
temaer under behandling:
•

•
•
•

Øget østrogenindhold i komposteret spildevandsslam end i slammet før kompostering. Årsagen
kunne være, at østrogenet ”gemmer” sig i proteinerne og først ”frigives” under komposteringsprocessen.
EU’s nye affaldsdirektiv, herunder End-of-Waste og
evt. kompostdirektiv blev diskuteret
Klima, energi og afgiftsomlægning blev drøftet i forhold til biomassens rolle heri.
Fosfor-kredsløbet blev diskuteret i forhold til
AffaldsCamp 08, Cradle-to-Cradle og hvordan udvalget kan fokusere på fosfor-kredsløbet.

Ved udvalgsmødet den 11. marts 2009 blev følgende
temaer drøftet:
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•

•
•

EU’s Kommissionens grønbog for bioaffald blev gennemgået og drøftet. DAKOFA’s høringssvar til
Miljøstyrelsen blev fremlagt og et høringssvar til
kommissionen blev diskuteret.
Joint Research Center’s rapport om metodologi for
udvikling af End-of-Waste blev fremlagt og diskuteret. Rapporten gennemgår tre cases for hhv. kompost, metal-skrot og fyldmateriale.
Regeringens lovforslag til ny organisering af affaldssektoren blev drøftet.
Omlægning af affaldsafgiftens betydning for bioaffaldet blev gennemgået.

ISWA’s arbejdsgruppe for biologisk affaldsbehandling
Der henvises til ISWAs årsrapport for en præsentation af
arbejdsgruppens arbejde.

Arbejdsudvalget for farligt affald
Arbejdsudvalget har 59 medlemmer med Bettina
Kamuk, Rambøll som formand frem til 4. marts 2009,
hvor Jørn Lauridsen, COWI valgtes til ny formand, da
Bettina Kamuk ønskede at aftræde. Bettina Kamuk var
tillige repræsentant i - og formand for - ISWAs arbejdsgruppe for farligt affald i perioden frem til 1. april 2009.
Udvalget har siden sidste årsberetning afholdt to
møder:
Den 17. november 2008 hos DAKOFA
Den 4. marts 2009 hos DAKOFA
Derudover har der været afholdt et seminar om REACH
og affald den 14. november 2008, hvor klassificering
spillede en central rolle.
På mødet den 17. november 2008 blev følgende emner
behandlet:
•
•
•
•

EU’s nye klassificeringsregler, CLaP-forordningen
EAK og de nye klassificeringsregler
REACH og det farlige affald
Klinisk risikoaffald – hvordan kommer vi videre?

På mødet 4. marts 2009 var følgende emner oppe:
• Valg af ny formand for arbejdsudvalget
• Orientering om MST’s opdaterede hjemmeside vedr.
klassificering af farlige stoffer efter de nye CLaP-regler
• Betydningen for farligt affald af revisionen af forbrændingsafgiften
• Indspil til DAKOFA-seminar om uddannelse af personale på genbrugspladser
• Portal om klinisk risikoaffald
• Eksport af elektronikskrot – farligt affald eller ej? –
rød eller grøn procedure?
• Lovforslaget om affaldssektorens organisering – og
det farlige, genanvendelige erhvervsaffald
• Deponeringsbekendtgørelsen og karakterisering af
farligt affald
ISWAs arbejdsgruppe for farligt affald
ISWAs arbejdsgruppe for farligt affald har siden sidste
årsberetning beskæftiget sig med følgende emner:
• Drøftelse af og fokus på at bevare farligt affald som
en definition, så begrebet farligt affald ikke “udvandes” - med andre ord hvorfor håndtere farligt affald
separeret fra andet affald
• Farligt affald i byggeaffald (erfaring er fra Norge)
• Fokus på information om farligt affald

Arbejdsudvalg for kommunikation og
marketing
•

hvorimod en anbefaling om yderligere ISWA-involvering på nuværende tidspunkt er udsat.
Drøftelse af ISWAs opfordring til at indsende forslag til
anvendelse af det sponsorat fra Wien på 300.000 euro
pr. år, som udbetales 1. gang d. 1. januar 2010. Arbejdsgruppen har fremhævet, at sekretariatet bør styrkes til
at kunne opprioritere kommunikationsopgaver
Oprettelse af en kommunikationsdatabank

DAKOFAs arbejdsudvalg for kommunikation og marketing har 28 medlemmer. Formanden for arbejdsudvalget
er Karen B. Kristensen, Global Translation. Suzanne Arup
Veltzé, DAKOFA er repræsentant for DAKOFA i ISWAs
spejludvalg, hvori hun er næstformand.

•

Der har siden sidste årsberetning været afholdt to
møder i arbejdsudvalget:

Arbejdsudvalget for ISWA-relationer

Den 16. september 2008 hos DAKOFA
Den 26. januar 2009 hos DAKOFA
På mødet den 16. september 2008 blev følgende emner
behandlet:
•

•

Kommunikation i forbindelse med udbud, hvor det
handler om at skabe opmærksomhed omkring
udbuddet.
Kommunikation til borgerne både via trykte og elektroniske medier.

Arbejdsudvalget består af de af DAKOFA og DAKOFAs
medlemmer udpegede repræsentanter i ISWAs bestyrelse, tekniske komité og arbejdsgrupper samt DAKOFAs
nationale repræsentanter. Formand for udvalget er Jørgen
Haukohl, Rambøll der tillige er næstformand i ISWAs
arbejdsgruppe for forbrænding og medlem af ISWAs
bestyrelse, repræsenterende virksomhedsmedlemmerne.
Udvalgets øvrige medlemmer og deres relationer til
ISWA er som følger:
•

På mødet den 26. januar 2009 blev følgende emner
behandlet:

•

•

•

•
•

Måling af kommunikation, hvor Anne Mette Thorup,
Frederiksberg Kommune fremlagde sin masterafhandling herom.
Henkastet affald, hvor Hold Danmark Rent
Kampagnen og deres aktiviteter blev præsenteret.
ISWA projekt om international standardisering af
symboler på affaldsbeholdere blev præsenteret og
problemstillingen diskuteret.

•
•

•
•
•

Følgende emner har været behandlet på møderne:
•
•

•
•
•
•
•
•

Drøftelse af arbejdsgruppens fremtid og berettigelse
Drøftelse af nødvendigheden af interaktion og planlægning af fællesmøder med ISWAs øvrige arbejdsgrupper, som horisontal gruppe
Ændring af gruppens navn til ”WG on
Communication”
Deltagelse i ISWA taskforce on Green House Gases
Præsentation af kampagner. DAKOFA har orienteret
om det nye danske initiativ “Hold Danmark Rent”
Diskussion vedr. branding af ISWA
ISWAs Communication Award
Standardisering af farver og piktogrammer på
affaldsindsamlingsmateriel. Projektet udvidet til at
omfatte case studies fra de enkelte deltagerlande,

Arbejdsudvalget har i perioden 2008/2009 afholdt følgende møder:
Den 9. oktober 2008
Den 20. april 2009
Næste møde er planlagt til d. 1. september 2009
Medlemmerne af arbejdsudvalget har for at sikre koordination af arbejdet i ISWAs komitéer og arbejdsgrupper,
på møderne orienteret om det arbejde, hvortil de hver
især er udpeget af DAKOFA. Referat heraf findes i et vist
omfang under de tilsvarende DAKOFA-arbejdsudvalg.
Endvidere koordinerer udvalget DAKOFAs ønsker til
dagsordenspunkter på ISWA’s generalforsamling.
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Den 4. december 2008 i Wien, Østrig
Den 26. marts 2009 i Budapest, Ungarn (fællesmøde
med arbejdsgruppen vedrørende juridiske spørgsmål)
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ISWAs arbejdsgruppe for kommunikation
Arbejdsgruppen har i den forløbne periode afholdt to
møder:

Thomas Rand, Rambøll, national repræsentant og
formand for DAKOFA
Ivar Green-Paulsen, I/S Vestforbrænding, næstformand for DAKOFA
Kirsten Henriksen, Amagerforbrænding, medlem af
ISWAs arbejdsgruppe for genanvendelse og affaldsminimering.
Søren Eriksen, R98, medlem af ISWAs arbejdsgruppe
for indsamling og transport.
Jens Aage Hansen, Tjalfe Poulsen AAU og Morten
Brøgger, Solum, medlemmer af ISWAs arbejdsgruppe
for biologisk affaldsbehandling.
Bettina Kamuk, Rambøll, formand for ISWAs arbejdsgruppe for farligt affald (indtil 1. april 2009)
Jan Thrane, Odense Renovationsselskab A/S, næstformand for ISWAs arbejdsgruppe for deponering.
Suzanne Arup Veltzé, DAKOFA, næstformand for
ISWAs arbejdsgruppe for kommunikation, medlem af
ISWAs arbejdsgruppe for juridiske emner, formand
for ISWAs EU-gruppe og national repræsentant.

Udover orienteringen fra udvalgets medlemmer som
bl.a. omhandlede følgende emner:

udnyttes i væsentlig bedre grad ned tidligere, både hvad
angår form og indhold.

•

Rådet har bl.a. oprustet på specielt forsknings- og udviklingsområdet, og har i det forgangne år specielt arbejdet med udvikling af en sektorstrategi for affaldssektoren.

•
•

•

arbejdsudvalget vedrørende Collection and
Transportation havde lavet en præsentation fra
udviklingslande samt en rapport om Transfer
Stations, som blev præsenteret på et møde i Israel i
maj 2009
arbejdsgruppen for Thermal Treatment arbejder på
at finde et andet navn til gruppen
ønske om at udvalget vedrørende Communications
skal inddrages mere i arbejdet med alle de andre
udvalg, da det er et emne der går på tværs af alle
udvalg
der arbejdes på, at arbejdsudvalget for Legal Issues
måske skal være en sekretariatsfunktion i stedet for
et udvalg

– blev der orienteret om:
– flytning af ISWAs sekretariat til Wien, Østrig pr.
31. december 2008
– planlægning af DAKOFA/ISWA klimakonference
d. 3. – 4. december 2009 på Hotel Marriott,
København inklusiv side event på COP 15
– valg af kandidater til generalforsamlingen
– kollektiv udmeldelse af DAKOFAs medlemmer
– opfordring fra ISWAs generalsekretariat til medlemmerne om at komme med input til hvad
sponsoratet fra Wien på 300.000 euro skal bruges til. ISWA-udvalget var enige om, at generalsekretariatet skulle styrkes på det faglige område, så arbejdsudvalgene kunne få tilstrækkelig
faglig bistand
– valg af ny formand til arbejdsgruppen vedrørende farligt affald
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Teknisk Råd består af personer, der har erhvervet sig en
sådan indsigt og erfaring på DAKOFAs fagområde, at de
kan fremme kompetencecentrets arbejde og fremme
kontakten mellem højere læreanstalter, forskningsinstitutterne, de offentlige myndigheder og erhvervslivet.
Rådet har til opgave at fastholde et fagligt højt niveau
gennem rådgivning og inspiration til DAKOFAs bestyrelse og arbejdsudvalg i faglige spørgsmål af principiel
karakter.
Sammensætningen er fastlagt i vedtægterne, og de
aktuelle medlemmer fremgår af oplistningen andetsteds i årsberetningen. Rådet har Thomas Astrup, DTU,
som formand (udpeget af bestyrelsen), og holder normalt to møder om året, i det forgangne år således:
21. oktober 2008 i Ingeniørhuset
17. marts 2009 i Ingeniørhuset
Rådet har ved valg af ekstern formand gennemgået en
forandring til det bedre, idet Rådets kompetence nu

På de to møder siden sidste årsberetning har Rådet haft
følgende emner på dagsordenen:
• AffaldsCamp 08 – overblik over resultaterne og de
kommende udfordringer
• De aktuelle rammebetingelser for udvikling af
affaldssektoren – et overblik
• Workshop vedr. fremtidens affaldsstrategi(er)
• En samlet sektorstrategi for affaldssektoren
• Brikker til en handlingsplan for DAKOFA 2009/10
Teknisk Råd arbejder videre med den samlede sektorstrategi for affaldssektoren, som er hovedtemaet for
DAKOFAs årskonference 17.-18. september 2009.

Dialogforum vedr. eksport af affald
DAKOFAs dialogforum vedr. eksport af affald er et åbent
og uformelt forum, der etableredes i efteråret 2007 på
foranledning af medlemsønsker om mere fokus på
grænseoverskridende transporter af affald.
Formålet med forummet er først og fremmest at opretholde en dialog mellem aktørerne inden for området eksport af affald med henblik på at sikre en effektiv administration og håndhævelse af transportforordningen, eller
som det senere er formuleret på overskriftsform: gøre det
lettere for lovlydige og sværere for svindlere.
Den direkte anledning til dannelsen af forummet var
dels ikrafttrædelsen af den nye transportforordning,
dels regeringens udmelding i bæredygtighedsstrategien
om, at den ville tage initiativ til, at der etableres et samarbejde mellem miljømyndighederne, kommunerne,
politiet og andre relevante parter med henblik på at
undersøge, hvilke initiativer det er muligt at tage for at
øge kontrollen med eksport af navnlig det farlige affald
til lande udenfor EU.
DAKOFAs uformelle forum kan opfattes som en idégenerator til det mere formelle samarbejde, idet forummets deltagere dog har lagt vægt på gerne at ville diskutere im/eksport af affald i bred forstand – og ikke kun
eksport af farligt affald til lande uden for EU.
Dialogforummet har p.t. 42 personer på mailinglisten +
59 hang arounds, der ønsker at blive holdt orienteret om
aktiviteterne. Der er tale om en meget bred sammensætning med repræsentanter lige fra centrale myndigheder over kommunerne til praktiske operatører i markedet, og deltagerne er ikke forpligtet på nogen måde.

Dialogforummet, der i dialogens navn fungerer uden
formand, har gennemført to møder i det forgangne år:
Den 4. september 2008 hos DAKOFA
Den 20. april 2009 hos DAKOFA
Følgende emner har været til drøftelse i dialogforummet i årets løb:
• Præsentation af ’‘iwaste move TFS’ - et tysk udviklet
’piloting software’ for udfyldelse af transportdokumenter m.v., som hvis det anvendes vil begrænse
faren for fejl- eller mangelfuld udfyldelse af transportdokumenter m.v.
• Den sociale dimension: Dansk Initiativ for Etisk
Handel - et nyt partnerskab mellem erhvervslivet,
fagbevægelsen og de folkelige organisationer
• ’Waste(s)Watch’ – transportforordningen i pixiudgave. Findes på engelsk, men burde den oversættes til dansk?
• ’Affald uden grænser i EU’ – ny rapport fra EEA
• Sektorstrategien og affaldseksport/import
• Status for udvidelse af ’den grønne liste’ med blandinger m.v.
• Ændring af import/eksport-bekendtgørelsen
• Arbejdsgangsbeskrivelse for håndtering af transportforordningssager på vej fra KL
Mødet den 20. april 2009 hos DAKOFA havde i øvrigt
eksport af elektronikskrot som hovedtema, og her fremlagdes bl.a. følgende:
• Greenpeace’s sporingsundersøgelse af transporter
af elektronikskrot
• Det Økologiske Råds nye undervisningshæfte: ’Fra
elektronik til e-affald – om eksport af farligt affald’
• Gennemgang v/Miljøstyrelsen af reglerne for eksport af elektronikskrot

DAKOFAs bestyrelse besluttede i 2006 at opruste på
spørgsmålet om forskning og udvikling i affaldssektoren, dels set i lyset af den begrænsede succes, der har
været med virkeliggørelse af de F&U-projekter, affaldssektoren har været vidne til over de senere år, dels i lyset
af de nye rammevilkår, som bl.a. liberaliseringsprocessen
i affaldssektoren indebærer, og endelig også i lyset af
den fortsatte begrænsning i offentlige midler, der
afsættes til forskning og udvikling på netop affaldsområdet, og som kalder på andre finansierings- og organisationsformer.
I forlængelse heraf etableredes i foråret 2007 netværksgruppen vedr. F&U på affaldsområdet, som har Ulla

Den 18.-18. september 2008 AffaldsCamp08 i Helsingør
Den 20. oktober 2008 møde i DAKOFA
Den 19. januar 2009 seminar om affaldsteknologisk
udvikling med efterfølgende møde i netværksgruppen
Den 17. marts 2009 konference om affaldsteknologisk
innovation
Den 30. april 2009 møde i DAKOFA
Netværksgruppen største kraftpræstation har indtil nu
været gennemførelsen af AffaldsCamp08, hvor 48 eksperter muredes inde i 30 timer, for dér at udtænke projekter, der kan sætte Danmark på verdenskortet som det
store affaldsdemonstratorium. Der kom en række levedygtige projekter ud af campen, som netværksgruppen
nu følger med henblik på at lokalisere drivers og barrierer, og campen fulgtes op af konferencen 17. marts 2009
om affaldsteknologisk innovation. Til forberedelse af
denne gennemførte netværksgruppen et seminar af
samme navn den 19. januar 2009.
Følgende emner har været drøftet på netværksgruppens
møder i det forgangne år:
• Opfølgning på AffaldsCamp08
• Opsamling på netværksgruppens hidtidige findings
• Hvordan kommer vi videre med de fire kritiske fraktioner?
• Præsentation af EU’s nye guide til tilskudsjunglen
• Planlægning af konferencen om affaldsteknologisk
innovation 17. marts 2009
• Bedre samarbejde mellem industrien og forskningen
– hvordan? (herunder oprettelse af et DAKOFA
University / DAKOFAkademi)
Herudover har netværksgruppen løbende rådgivet sekretariatet om opdatering og vedligehold af ’Tilskudsportalen’, herunder oprettelse af dens sub-portal om
partnersøgning.
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Netværksgruppe vedr. F&U i affaldssektoren

Siden sidste årsberetning har netværksgruppen afholdt
tre møder, en AffaldsCamp, et seminar og en konference:

DAKOFA ·

Denne sidstnævnte gennemgang kom der en kortfattet
vejledning ud af, som bl.a. ligger på DAKOFAs portal
vedr. transportforordningen, der i øvrigt virker som platform for dialogforummet.

Röttger, Amagerforbrænding som formand, og som derudover tæller repræsentanter fra såvel myndigheder
(Miljøstyrelsen og kommuner) som affaldsselskaber,
virksomheder og ikke mindst videninstitutioner
(Videncenter for affald, DTU, SDU, KU og AAU).
Netværket har til formål generelt at understøtte aktiviteter, hvor myndigheder, virksomheder og videninstitutioner blandt DAKOFAs medlemmer arbejder sammen
om udvikling og konkret anvendelse af ny viden.
Netværksgruppen har siden sin etablering gennemført
møder og seminarer samt planlagt og afholdt to konferencer samt AffaldsCamp08 i bestræbelserne på at kortlægge drivers og barrierer for F&U, herunder ikke
mindst for at finde veje til at nedbryde barriererne.
Netværksgruppen har desuden taget initiativ til, at
DAKOFA har oprettet og vedligeholder en portal om tilskud til F&U i affaldssektoren.

Organisationsplan
Indsamling og
transport

A R B EJ D S U DVA LG

Genanvendelse og
affaldsforebyggelse

Miljørapportering og
ledelsessystemer

Forbrænding

Deponering

Jordforurening
Generalforsamling

Bestyrelse

Sekretariat
Biologisk affald

Teknisk råd
Slam
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Farligt affald

Eksport

ISWA udvalget

Kommunikation
og marketing

Elektronikskrot

DAKOFAs driftregnskab for perioden
1. januar – 31. december 2008

Regnskab 2008

Budget 2008

2.474.637,50
2.609.300,00
734.250,00
125.000,00
145.906,45
223.791,59

2.539.000,00
2.571.500,00
1.000,00
120.000,00
200.000,00

Indtægter i alt

6.312.885,54

5.431.500,00

Udgifter
Mødeudgifter
AffaldsCamp 2008
ISWA-kontingent
Sponsorbidrag ISWA
Rejseudgifter, sek.
Arbejdsudvalg
Porto/kopi
Generalf., bestyrelsesm. & TR
Årsberetning, tryk
Lønninger
Kontorhold
IT
Mødekalender
Husleje inkl. ydelser
Repræsentation
Diverse udgifter
Revisionshonorar

1.043.961,96
711.000,00
254.886,00
30.000,00
137.807,30
69.985,56
82.703,01
87.360,75
22.745,00
3.335.091,31
95.295,13
272.561,58
32.779,00
345.018,16
57.323,59
45.492,23
17.000,00

1.134.500,00
255.000,00
30.000,00
90.000,00
50.000,00
100.000,00
85.000,00
18.000,00
3.335.000,00
103.000,00
309.000,00
30.000,00
345.000,00
40.000,00
60.000,00
17.000,00

Udgifter i alt

6.641.010,58

6.001.500,00

Indtægter
Kontingenter
Mødeindtægter
AffaldsCamp 2008
Publikationer
Sponsorbidrag
Øvrige indtægter
Lønrefusion ISWA

Finansielle poster, Total

(570.000,00)

72.072,16
4.782,00

70.000,00
-

71.529,16

70.000,00

(5.325,00)

Resultat efter finansielle poster
Hensættelse, istandsættelse
Skat

(256.595,88)
(105.000,00)

Årets Resultat

(361.595,88)

(500.000,00)
0,00

0,00
(500.000,00)
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Finansielle poster
Renteindtægter
Reg. obligationsbeh./inv.beviser
Tab på debitorer

(328.125,04)
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Resultat før finansielle poster
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Status pr. 31. december 2008
Aktiver
Depositum
Finansielle anlægsaktiver

367.619,09
367.619,09

Anlægsaktiver

367.619,09

Lager, Vin
Varebeholdning

2.628,36
2.628,36

Debitorer
Forudbetalte omkostninger
Moms
Udlæg
Tilgodehavender

386.601,79
103.022,07
26.157,27
1.425,45
517.206,58

Investeringsbeviser
Værdipapirer

908.580,00
908.580,00

Kasse
Bank
Bank, Rendanprisen
Giro
IDA, mellemregning
Likvide Beholdning

5.183,60
845.773,58
70,70
722,69
343.437,50
1.195.188,07

Omsætnings Aktiver

2.623.603,01

Aktiver i alt

2.991.222,10

Passiver
EK primo
28
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Resultat pr. 31.12.08
Egenkapital ultimo

2.137.516,28
(361.595,88)
1.775.920,40
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Egenkapital

1.775.920,40

Hensat til istandsættelse
Hensatte forpligtelser

105.000,00
105.000,00

Forudbetalte indtægter
Kreditorer
Skyldig A-skat mv.
Skyldige omkostninger
Depositum ISWA/affald danmark
Rendanprisen
Hensættelser, feriepengeforpl.

128.812,50
86.099,49
125.702,10
131.942,47
250.753,89
70,70
386.920,55

Kortfristet gældsforpligtigelser

1.110.301,70

Gæld og kreditorer

1.110.301,70

Passiver i alt

2.991.222,10

Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for
DAKOFA.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis
for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et
retvisende billede af foreningens aktiver og passiver,
finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 17. marts 2009
Direktion

Suzanne Arup Veltzé
Direktør

Bestyrelse

Thomas Rand
Formand

Ivar Green-Paulsen

Ole Hedegaard Madsen

John Andersen

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores
revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske
krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig
fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurdering
overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for
foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at
udforme revisionshandlinger, der er passende efter
omstændighederne, men ikke med det formål at
udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere
stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering
af den samlede præsentation af årsrapporten.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis et
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Til medlemmerne i DAKOFA
Vi har revideret årsrapporten for DAKOFA for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2008 omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af
foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
København, den 17. marts 2009

Deloitte
Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en
årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar
omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Keld Østerdal
statsautoriseret revisor
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Den uafhængige revisors påtegning
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Bjarne Munk Jensen

Thomas Højlund Christensen

og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede
uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse
af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter
omstændighederne.

DAKOFAs bestyrelse
Formand
Direktør Thomas Rand
Rambøll
Teknikerbyen 31
2830 Virum
Tlf.: 45 98 60 00
Fax.: 45 98 67 00
Næstformand
Direktør Ivar Green-Paulsen
I/S Vestforbrænding
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup
Tlf.: 44 85 70 00
Fax.: 44 85 70 01
Kasserer
Vognmand John Andersen
Axel Hansen Transport A/S
Sophienlundsvej 8
4300 Holbæk
Tlf.: 59 43 30 99
Fax.: 59 44 30 99

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
AffaldVarmechef Bjarne Munk Jensen
Århus Kommune
AffaldVarme Århus
Bautavej 1
8210 Århus V
Tlf.: 89 40 15 00
Fax: 89 40 19 50
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Manager Ole Hedegaard Madsen
Babcock & Wilcox Vølund ApS
Odinsvej 19
2600 Glostrup
Tlf.: 76 14 34 00
Fax: 43 26 57 06

Professor Thomas Højlund Christensen
Danmarks Tekniske Universitet
DTU Miljø
Bygningstorvet, Bygning 115
2800 Lyngby
Tlf.: 45 25 16 00
Fax: 45 93 28 50

Suppleanter
Adm. Direktør Christian Møller
Marius Pedersen A/S
Ørbækvej 49
5863 Ferritslev
Tlf.: 63 90 99 09
Fax: 63 90 99 10
Direktør Poul Berg
AVV I/S
Mandøvej 4
Postbox 152
9800 Hjørring
Tlf.: 96 23 66 44
Fax: 96 23 66 11

DAKOFAs Tekniske Råd
DAKOFAs Tekniske Råd er sammensat dels af repræsentanter udpeget af diverse organisationer, myndigheder og
læreranstalter, dels af særligt inviterede repræsentanter, dels af medlemsvalgte repræsentanter og endelig af
DAKOFAs bestyrelse, ligesom formændene for DAKOFAs arbejdsudvalg er fødte medlemmer af Teknisk Råd. Rådet
havde pr. 1. juli 2009 følgende sammensætning (med Thomas Astrup, DTU som formand):

Udpegede repræsentanter
Ingeniørforeningen i Danmark
Civilingeniør Heidi C.K. Stranddorf
Herlev Kommune
Søvangs Alle 14
3500 Vanløse
Tlf.: 44 52 64 00
(Udpeget for 3 år i 2009)

Akademiingeniør Jette Skaarup Justesen
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Tlf.: 72 54 40 00
(Genudpeget for 3 år i 2008)
DI
Chefkonsulent Svend-Erik Jepsen
Dansk Industri
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Tlf.: 33 77 33 77
(Udpeget for 3 år i 2008)

Danmarks Tekniske Universitet
Lektor Thomas Astrup
Miljø & Ressourcer DTU
Bygning 115
2800 Lyngby
Tlf.: 45 25 15 58
(Udpeget for 3 år i 2007)

Renholdningsselskaberne
Direktør Søren Eriksen
Renholdningsselskabet af 1898
Kraftværksvej 25
2300 København S
Tlf.: 32 66 18 98
(Udpeget for 3 år i 2007)

Ålborg Universitet
AAU
Lektor Tjalfe Gorm Poulsen
Inst. for Kemi, Miljø og Bioteknologi
Sohngårdsholmsvej 57
9000 Ålborg
Tlf.: 96 35 84 87
(Udpeget for 3 år i 2008)

Videncenter for Affald
Centerleder Birgit Holmboe
Videncenter for Affald
Teknikerbyen 35
2830 Virum
Tlf.: 70 21 80 30
(Genudpeget for 3 år i 2008)

Miljøministeriet
Vicedirektør Claus Torp
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Tlf.: 72 54 40 00
(Udpeget for 3 år i 2009)

RenoSam
Direktør Jacob Hartvig Simonsen
RenoSam
Vesterbrogade 24, 2. tv
1620 København V
Tlf.: 46 75 66 61
(Udpeget for 3 år i 2007)
affald danmark
Miljøchef Uffe Juul Andersen
I/S Amagerforbrænding
Kraftværksvej 31
2300 København S
Tlf.: 32 68 93 00
(Genudpeget for 3 år i 2008)
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Foreningen af rådgivende ingeniører
Direktør Jørgen Haukohl
Rambøll
Teknikerbyen 31
2830 Virum
Tlf.: 45 98 60 00
(Genudpeget for 3 år i 2008)
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Civilingeniør Ole Sinkjær
A/S Krüger
Skæphøj 14
8680 Ry
Tlf.: 86 89 16 16
(Udpeget for 3 år i 2009)

KL samt Københavns og Frederiksberg Kommuner
Kontorleder Lene Dyrskov Toftgaard
Frederiksberg Kommune
Plan- og Miljøafdelingen
Smallegade 1
2000 Frederiksberg
Tlf.: 38 21 41 06
(Udpeget for 3 år i 2008)
Affaldskonsulent Anders Christiansen
KL
Weidekampsgade 10
Postbox 3370
2300 København S
Tlf.: 33 70 33 70
(Genudpeget for 3 år i 2009)

Konsulent Lisbeth Hagelund Hansen
DTL
Grønningen 17
Postbox 2250
1019 København K
Tlf.: 70 15 95 00
(Udpeget for 3 år i 2007)
Miljøkonsulent, cand.jur. Jan E. Jørgensen
Advokataktieselskabet Horten
Ved Stranden 18
1061 København K
Tlf.: 77 30 40 50
(Genudpeget for 3 år i 2008)

Medlemsvalgte repræsentanter
Suppleant til ovenstående:
Chefkonsulent Jens Purup
Københavns Kommune, Center for Miljø
Kalvebod Brygge 45
Postbox 259
1502 København V
Tlf.: 33 66 58 00
(Udpeget for 3 år i 2008)

Inviterede repræsentanter ifølge DAKOFAs
vedtægter § 10, stk. 1
Senior Director Hans Bloch
DONG Energy
Skærbækværket
Kraftværksvej 53, Skærbæk
7000 Fredericia
Tlf.: 99 55 11 11
(Udpeget for 3 år i 2007)
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Direktør Johnny Bøwig
DPA-System
Vesterbrogade 6D, 4. sal
1780 København V
Tlf.: 33 77 91 92
(Udpeget for 3 år i 2007)
Sekretariatsleder, cand.techn.soc. Christian Ege
Det Økologiske Råd
Blegdamsvej 4B
2200 København N
Tlf.: 33 18 19 33
(Genudpeget for 3 år i 2008)
Teknisk Chef Annemette Geertinger
Force Technology
Park Alle 345
2605 Brøndby
Tlf.: 43 26 70 00
(Udpeget for 3 år i 2009)

Sekretariatsleder Leif Mortensen
affald danmark
Vodroffsvej 59, 1. sal
1900 Frederiksberg C
Tlf.: 32 96 04 30
(Valgt for 3 år i 2007)
Direktør Christian Christensen
Dansk Jordforbedring ApS
Vadsbystræde 6
Vadsby
2640 Hedehusene
Tlf.: 43 99 50 20
(Genvalgt for 3 år i 2006)
Afdelingsleder Kim Røgen,
Københavns Kommune, Center for Miljø
Kalvebod Brygge 45
Postbox 259
1520 København V
Tlf.: 33 66 55 19
(Genvalgt for 3 år i 2008)
Specialkonsulent Finn Bertelsen
Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
Tlf.: 33 92 75 13
(Valgt for tre år i 2008)
Professor Henrik Wenzel
Syddansk Universitet
Niels Bohrs Alle 1
5230 Odense M
Tlf.: 65 50 73 74
(Valgt for 3 år i 2008)

Bestyrelsens medlemmer
Formand
Direktør Thomas Rand
Rambøll
Teknikerbyen 31
2830 Virum
Tlf.: 45 98 60 00

Direktør Poul Berg
AVV I/S
Mandøvej 4
Postbox 152
9800 Hjørring
Tlf.: 96 23 66 44

Formændene for DAKOFAs arbejdsudvalg
Næstformand
Direktør Ivar Green-Paulsen
I/S Vestforbrænding
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup
Tlf.: 44 85 70 00
Kasserer
Vognmand John Andersen
Axel Hansen Transport A/S
Sophienlundsvej 8
4300 Holbæk
Tlf.: 59 43 30 99

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
AffaldVarmechef Bjarne Munk Jensen
Århus Kommune
AffaldVarme Århus
Bautavej 1
8210 Århus V
Tlf.: 89 40 15 00
Manager Ole Hedegaard Madsen
Babcock & Wilcox Vølund ApS
Odinsvej 19
2600 Glostrup
Tlf.: 76 14 34 00

Adm. Direktør Christian Møller
Marius Pedersen A/S
Ørbækvej 49
5863 Ferritslev
Tlf.: 63 90 99 09

Indsamling og transport
Direktør Søren Eriksen
Renholdningsselskabet af 1898
Kraftværksvej 25
2300 København S
Tlf.: 32 66 18 98
Deponering
Seniorfagleder Steen Stentsø
COWI A/S
Parallelvej 15
2800 Lyngby
Tlf.: 45 97 22 11
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Farligt affald
Projektleder Jørn Lauridsen
COWI
Fåborgvej 65 A
5700 Svendborg
Tlf.: 62 21 43 11
Biologisk affaldsbehandling
Afdelingsleder Morten Brøgger
SOLUM Gruppen
Vadsby Stræde 6, Vadsby
2640 Hedehusene
Tlf.: 43 99 50 20
Genanvendelse og affaldsforebyggelse
Genbrugschef Kirsten Henriksen
Amagerforbrænding I/S
Kraftværksvej 31
2300 København S
Tlf.: 32 68 93 00

ÅRSBERETNING 2008/2009

Bestyrelsessuppleanter

Slam fra spildevandsanlæg og vandværker
Projektchef Alice Saaby
Lynettefællesskabet
Refshalevej 250
1432 København K
Tlf.: 32 57 32 32
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Professor Thomas Højlund Christensen
Danmarks Tekniske Universitet
DTU Miljø
Bygningstorvet, Bygning 115
2800 Lyngby
Tlf.: 45 25 16 00

Forbrænding
Afdelingsleder Peter Heymann Andersen
Rambøll
Teknikerbyen 31
2830 Virum
45 98 85 05

Miljørapportering og ledelsessystemer
Projektkoordinator Annette Hou Olsen
I/S Vestforbrænding
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup
Tlf.: 44 85 70 00
Jordforurening
Seniorkonsulent Frank Laursen
RGS 90 Jordrens A/S
Selinevej 4
2300 København S
Tlf.: 32 48 90 90
Kommunikation og markedsføring
Direktør Karen B. Kristensen
Global Translations
Østrupvej 103, Østrup
3670 Veksø Sj.
Tlf. 46 76 87 17
Eksport
Udviklingschef Jens Bjørn Jakobsen
COWI A/S
Parallelvej 15
2800 Lyngby
Tlf.: 45 97 22 11
ISWA
Direktør Jørgen Haukohl
Rambøll
Teknikerbyen 31
2830 Virum
Tlf.: 45 98 60 00
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Medlemmer af DAKOFAs arbejdsudvalg
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Genanvendelse og affaldsforebyggelse
Allan Møller Hansen, WaMaTech
Anders Chr. Schmidt, Force Technology
Anders Christiansen, KL
Anita Dahl Hansen, COWI A/S
Anke Oberender, DHI
Annette Vangslev, KARA/NOVEREN
Birgitte Ettrup, Dansk Retursystem
Birgitte Fjeldberg, Grontmij/Carl Bro
Björn Appelqvist, Københavns Kommune
Bo Hvidkær, Assens Forsyning
Dorthe Hamann, AffaldVarme Århus
Dorte Nejrup, Københavns Kommune, Center for Miljø
Ebbe Grønne, Grønnes Miljø ApS
Erik Andersen, DanaSupply
Erik Pedersen, Odense Renovationsselskab A/S
Finn Langgaard, Amagerforbrænding I/S

Frederik Madsen, Batteriforeningen
Gurli Møller, Slagelse Kommune
Hanne Johnsen, affald danmark
Helene Wulf-Andersen, Roskilde Kommune
Henning Ettrup, AffaldVarme Århus
Henning Ivan Hansen, Århus Kommune
Henrik H. Thomsen, Frederiksberg Kommune
Henrik Lund-Nielsen, Gypsum Recycling Int. A/S
Henrik Rasmussen, I/S Vestforbrænding
Iben Stampe, Københavns Kommune, Center for Miljø
Ida Bode, Planmiljø
Inger Thamdrup, Herning Kommune
Janus T. Kirkeby, Videncenter for Affald
Jens Peter Nørgaard, Halsnæs Kommune
Jesper Bo Madsen, Gribskov Kommune
Jesper Bøttcher, Køge Kommune
Jesper Vange Heinzl, Dansk Affald A/S
Jette Bjerge Hansen, DHI
Jette Lillelund, RGS 90 A/S
Jørgen Overgaard, TDC
Karsten Ludvigsen, RGS 90 A/S
Kathe Tønning, Teknologisk Institut
Kent N. Mølsted, Novozymes A/S
Kim Christiansen, Dansk Standard
Kirsten Henriksen, Amagerforbrænding A/S (formand)
Klaus Petersen, Ragn-Sells Danmark A/S
Lars Blom, Plastindustrien i Danmark
Lars Christensen, Planmiljø
Leif Kristoffersen, DAI Gruppen
Lena Christensen, Novo Nordisk A/S
Lene Dyhrskov, Amagerforbrænding I/S
Lisa Ulriksen, M. Larsen Vognmandsfirma A/S
Louise Kreilgård, NIRAS
Massimo Forti, Ragn-Sells Danmark A/S
Mette Jønsson, Allerød Kommune
Michael Augustesen, NovoNordisk
Michael Helmer Nielsen, Uniscrap A/S
Mogens Knudsen, EnviroConsult
Morten Svarre, I/S Vestforbrænding
Nicolai Boss Nielsen, Marius Pedersen A/S
Niels Jørn Hahn, Danwaste
Ole Kaysen, Econet AS
Ole H. L. Nielsen, Frederiksberg Kommune
Peter Storm, Nordforbrænding I/S
Poul Steffensen, WaMaTech Aps
Rikke Killeen, Københavns Kommune
Steen Pedersen, Grontmij Carl Bro A/S
Susanne Lindeneg, Amagerforbrænding I/S
Søren Johnsen, Ballerup Kommune
Søren Gert Nielsen, Veksebo Miljørådgivning
Tina Braunstein, Greve Forsyning A/S
Torben Strøyer Jensen, Ringsted Kommune
Videncenter for Affald,
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Indsamling og transport
Anders Christiansen, KL
Anke Oberender, DHI
Anna Louise Heiden, Århus Kommune, Teknik & Miljø
Anna Warberg Larsen, DTU
Annette Bech Nielsen, Københavns Kommune
Arne Nielsen, Veksebo Miljørådgivning
Christian Lindholst, Frederiksberg Kommune
Claus Petersen, Econet AS
Dorte Nejrup, Københavns Kommune
Ebbe Grønne, Grønnes Miljø ApS
Freddy Hansen, LBC-Miljø A/S
Gurli Møller, Slagelse Kommune
Hanne Johnsen, affald danmark
Henriette Post, Frederiksberg Kommune
Henrik Lund-Nielsen, Gypsum Recycling Int. A/S
Helge Filt, Danvægt A/S
Ida Helt Poulsen, Allerød Kommune
Ilonka Domela, Københavns Kommune, Center for miljø
Jens Peter Nørgaard, Halsnæs Kommune
Kathe Tønning, Teknologisk Institut
Leif Kristoffersen, DAI Gruppen
Lisa Ulriksen, M. Larsen Vognmandsfirma A/S
Louise Åstrøm, Renosyd i/s
Mette Kyed, I/S Vestforbrænding
Mette Norengaard Sørensen, Grontmij/Carl Bro
Niels-Erik Pedersen, Envac Danmark A/S
Ole V. Christiansen, DANWASTE CONSULT A/S
Poul Juul Hansen, Rambøll
Simon Graasbøll, Videncenter for Affald
Steen Pedersen, Grontmij Carl Bro A/S
Steen Tofteng, Vognmandslauget
Susanne Linhardt, DI
Søren Eriksen, R98 (formand)
Søren Vindfeld Nielsen, Kommunekemi a/s
Tina Braunstein, Greve Forsyning A/S

Elektronikskrot
Allan Højer, DCR Miljø A/S
Anke Oberender, DHI
Anne-Lise Dyhl, H.J. Hansen Elektro Miljø A/S
Bjarne Larsen, Marius Pedersen A/S
Bjørn Malmgren-Hansen, Teknologisk Institut
Claus Mann Eriksen, Modtagestation Fyn
Finn Langgaard, Amagerforbrænding I/S
Frederik Madsen, Batteriforeningen
Helene Wulf-Andersen, Roskilde Kommune
Henning Jørgensen, Reno-Sam
Henning Vedstesen, DAPA A/S
Henrik Jacobsen, Elretur
Jan Bielefeldt, Lyskildebranchens WEEE forening
Jan Hohberg, H.J. Hansen Elektromiljø A/S
Jens Brøbech Legarth, FORCE Technology, Energi og Miljø
Jesper Bøttcher, Frederiksberg Kommune
Jesper Thestrup, Elektronikpanelet
Jette Bjerre Hansen, DHI
Klaus Petersen, Ragn-Sells Danmark A/S
Lisa Ulriksen, M. Larsen Vognmandsfirma A/S
Lisbet Linderød, I/S Vestforbrænding
Lotte Fjelsted, Videncenter for Affald
Marianne Munch Jensen, affald danmark
Massimo Forti, Ragn-Sells Danmark A/S
Michael Andersen, Kolding Kommune
Michael Averhoff, Jensen & Averhoff
Mogens Hansen, Københavns Kommune
Modtagestation Fyn, nn
Per Lund-Thomsen, Elretur
Peter Grau, Miljøstyrelsen
Steen Pedersen, Grontmij Carl Bro A/S
Susan Christensen, DPA-System
Tom Ellegaard, Uniscrap A/S
Videncenter for Affald
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Miljørapportering og ledelsessystemer
Anke Oberender, DHI
Anke Sand Kirk, Aalborg kommunes Renovationsvæsen
Anne Birgitte Ellegaard, I/S Vestforbrænding
Anne-Lise Dabros Andersen, Vordingborg Kommune
Annette Hou Olsen, I/S Vestforbrænding (formand)
Berit Nielsen, KARA/NOVEREN
Bettina Stuhr-Kaltoft, R98
Birgit Friis, Nordforbrænding
Birgitte Ettrup, Dansk Retursystem
Birgitte Mogensen, PricewaterhouseCoopers
Carole Kaagaard, COWI A/S
Elisabeth Flensmark, Helsingør Kommune
Eva Himmelstrup Dahl, Rambøll
Gurli Møller, Slagelse Kommune
Hanne Tokkesdal Jensen, AffaldVarme Århus
Hasse Højmark Andersen, Københavns Kommune,
Center for miljø
Jette Bjerre Hansen, DHI
Jonas Nedenskov, AV Miljø
Kasper Mølgaard, COWI A/S
Kent N. Mølsted, Novozymes A/S
Kim Christiansen, Dansk Standard
Knud Christiansen, FORCE Technology, Energi & Miljø

Knud Nielsen, KARA/NOVEREN
Knud Rose Pedersen, Solum Gruppen
Leif Kristoffersen, DAI Gruppen
Lene Dyrskov Toftgaard, Frederiksberg Kommune
Lizzi Andersen, COWI
Louise Kreilgård, NIRAS
Mariann Brøgger Holm, Forsvarets Bygnings- og
Etablissementstjeneste
Massimo Forti, Ragn-Sells Danmark A/S
Michael Isaksen, Gips Recycling
Morten Terkildsen, Reno Djurs I/S
Nicolai Boss Nielsen, Marius Pedersen A/S
Nina Johnsen, Kommunekemi a/s
Ole H.L. Nielsen, Frederiksberg Kommune
Ole Lützen, Grontmij/Carl Bro
Rita Lindegaard Sørensen, Greve Forsyning A/S
Søren G. Nielsen, Københavns Kommune
Tina Braunstein, Greve Forsyning A/S
Tina Pehrson, Forsvarets Bygnings- og etablissementstjeneste
Trine Henriksen, Forsvarets Bygnings- og etablissementstjeneste
Forbrænding
Alice Saabye, Lynettefællesskabet
Allan Kjersgaard, Reno-Sam
Anders Skou, Miljøstyrelsen
Anke Oberender, DHI
Anne Jensen, Roskilde Miljøcenter
Anne-Lise Dabros Andersen, Vordingborg Kommune
Annemette Geertinger, FORCE Technology, Energi
& Miljø
Annette S. Kristensen, Roskilde Miljøcenter
Astrid Erbst, COWI
Birthe Falk Hansen, Leo Pharma A/S
Christian Riber, RAMBØLL
Dan Fredskov, Amagerforbrænding I/S
Dorthe Lærke Baun, Rambøll
Erhardt Mogensen, Babcock & Wilcox Vølund ApS
Erik Damgaard, AffaldVarme Århus
Erik Ravn Schmidt, DONG Energy
Erik Vilstrup Sørensen, Dong Energy
Finn Rasmussen, Københavns Kommune, Center for
Miljø
Finn Søgaard, RENO SYD I/S
Hans Bøgh Andersen, Babcock & Wilcox Vølund ApS
Hasse Højmark Andersen, Københavns Kommune,
Center for Miljø
Henrik Skovhaug, I/S Reno-Nord
Henrik Ørnebjerg, I/S Vestforbrænding
Ida Helt Poulsen, Allerød Kommune
Jan Clement, Aars Fjernvarme
Jens Kallesøe, Afatek
Jesper Berner, Kemira Miljø A/S
Jesper Staal, Dong Energy
Jette Bjerre Hansen, DHI
Juul Meldgaard, AffaldVarme Århus
Jørgen Haukohl, Rambøll
Jørgen Iversen, Roskilde Miljøcenter
Kim Brinck, Rambøll

Kim Nytofte-Bæk, RGS 90
Kirsten Bojsen, I/S Vestforbrænding
Kurt Bjørkvik, Envikraft
Kurt Pedersen, Elsam A/S
Laila Jalking, Faxe kommune
Lars Larsen, Spildevandscentret Avedøre
Lene Dyrskov Toftgaard, Frederiksberg Kommune
Lene Kriegbaum Jakobsen, Roskilde Miljøcenter
Louise Kreilgaard, NIRAS
Marianne Kyed Ørbæk, Force Technology
Marianne Munch Jensen, affald danmark
Merete Kristoffersen, Københavns kommune, Center for
miljø
Mette Lundby Sørensen, Roskilde Miljøcenter
Mogens Weel Hansen, Weel & Sandvig
N. P. Bille, Babcock & Wilcox Vølund ApS
Niels Jakobsen, COWI
Niels Arne Jakobsen, Dong Energy Eng. Services
Niels Bo Hylander, Dong Energy
Niels Simonsen, Krüger A/S
Ole Hjelmar, DHI - Inst. for vand og miljø
Per Diget, NIRAS
Peter Heymann Andersen, Rambøll (formand)
Pia Hovgaard Jessen, FLS Airloq
Poul Erik Jørgensen, M & J Industries A/S
Reto M. Hummelshøj, COWI A/S
Thomas Astrup, DTU
Thomas Højlund Christensen, DTU
Thomas Norman, Babcock & Wilcox Vølund ApS
Tonny Juul Jensen, Nordforbrænding I/S
Trine Kristiansen, Vattenfall
Uffe Juul Andersen, Amagerforbrænding I/S
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Jordforurening
Anke Oberender, DHI
Anne Mette Lindof, Forsvarets Bygnings- og etablissementstjeneste
Birgit Friis, Nordforbrænding
Birgitte Refn Wenzel, Advokatfirmaet Mazanti-Andersen
mfl
Birthe Falk Hansen, Leo Pharma A/S
Christian Grøn, DHI - Inst. for vand og miljø
Finn Andersen, Odense Renovationsselskab
Frank Laursen, RGS 90 A/S (formand)
Henrik Ruø Jensen, Brøndby Kommune
Jacob Magid, KU-Life
Janne Andersen, Københavns Kommune, Center for
Miljø
Jens Arre Nord, RGS 90
Jesper Bo Madsen, Gribskov Kommune
Jesper Luxhøj, DVL
Jette Bjerre Hansen, DHI
Jette Lillelund, RGS90
Karen Vestergaard, Slagelse Kommune
Karsten Ludvigsen, RGS 90 A/S
Katharina Maria Pedersen, Rambøll
Katja Mesterton, Gladsaxe Kommune
Knud Borum, Silkeborg Kommune
Lars Chr. Mikkelsen, Aalborg Kom. Renovationsselskab
Leo Langgaard, RAMBØLL
Lizzi Andersen, COWI
Marianne Mohr, Odense Renovationsselskab
Ole Lützen, Grontmij/Carl Bro
Palle Boeck, Miljøstyrelsen
Peter Arevad, Norrecco A/S
Peter Kjeldsen, Danmarks Tekniske Universitet
Peter Nørskov, DSV
Peter Storm, Nordforbrænding I/S
Pia Winther, Grontmij/Carl Bro
Poul Hinrichsen, Envac Danmark A/S
René Møller Rosendal, RenoSam
Susanne Dithmer Gam, Allerød kommune
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Deponering
Anke Oberender, DHI
Anne Jensen, Roskilde Miljøcenter
Bernhard Brackhahn, Videncenter for Affald
Birgit Friis, Nordforbrænding
Carsten Skov, Grontmij/Carl Bro
Dorthe Lærke Baun, Rambøll
Elisabeth Flensmark, Helsingør Kommune
H.C. Willumsen, LFG Consult ApS
Hanne Holst Linulf, Roskilde Miljøcenter
Henrik Lund-Nielsen, Gypsum Recycling Int. A/S
Henrik Rolsted, Reno Djurs I/S
J.H. Bjerge Jørgensen, Klintholm I/S
Jan Thrane, Odense Renovationsselskab A/S
Jens Kallesøe, Afatek A/S
Jens Nejrup, Københavns Kommune, Center for Miljø
Jens Peter Nørgaard, Halsnæs Kommune
Jette Bjerre Hansen, DHI
Jonas Nedenskov, AV Miljø
Jørgen G. Hansen, Miljøstyrelsen
Karsten Hvid Ipsen, Vattenfall
Karsten Ludvigsen, RGS 90 A/S
Laila Jalking, Faxe kommune
Lisa Ulriksen, M. Larsen Vognmandsfirma A/S
Lotte Fjelsted, Videncenter for Affald
Majbrit Lindstrøm Miara, Roskilde Miljøcenter
Martin Søndergaard, Skibstrup Affaldscenter

Morten Lützhøft-Madsen, Roskilde Miljøcenter
Morten Sørensen, Københavns Kommune, Center for
Miljø
Nana Winkler, affald danmark
Niels Jørgen Olsen, Miljøcenter Århus
Ole Hjelmar, DHI - Inst. for vand og miljø
Ole Lützen, Grontmij/Carl Bro
Ole Riger-Kusk, RAMBØLL
Ole V. Christiansen, DANWASTE CONSULT A/S
Peter Kjær Madsen, Helsingør Kommune
Peter Ross, Teknologisk Institut
Peter Storm, Nordforbrænding
Poul Thorn, TAS
René Møller Rosendal, RenoSam
Steen Stentsø, COWI A/S (formand)
Svend Erik Christensen, Affaldsdeponiet
Thomas Brandt Jørgensen, Odense Renovationsselskab
A/S
Thomas Højlund Christensen, DTU
Videncenter for Affald

Svend Pedersen, Skive Kommune
Søren Andersen, BioCorrection
Torben Overgaard, Faxe Kalk
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Biologisk affaldsbehandling
Allan Sørensen, I/S Vestforbrænding
Anke Oberender, DHI
Anne-Lise Dabros Andersen, Vordingborg Kommune
Annette Bech Nielsen, Miljøkontrollen
Annette Vangslev, KARA/NOVEREN
Bente Nielsen, Krüger A/S
Bjarne Larsen, Komtek Miljø A/S
Carole Welton Kaagaard, COWI A/S
Christian Christensen, Solum Gruppen
Christian Grøn, DHI - Inst. for vand og miljø
Claus Petersen, Econet AS
Ebbe Grønne, Grønnes Miljø ApS
Erik Ervolder Olesen, HedeDanmark a/s
Finn Andersen, Odense Nord Miljøcenter
Gurli Møller, Slagelse Kommune
H. C. Willumsen, LFG Consult ApS
Hans W. Rasmussen, Rambøll
Henning Christensen, Renovest I/S
Henning Maul, KARA/NOVEREN I/S
Ida Helt Poulsen, Allerød Kommune
Ilonka Domela, Københavns Kommune, Center for Miljø
Jacob Møller, DTU
Jacob Magid, KU-Life
Jan Bonne Pedersen, Hededanmark
Janus T. Kirkeby, Videncenter for Affald
Jens Aage Hansen, AAU
Jette Bjerre Hansen, DHI
Jette Lillelund, RGS 90 A/S
Jette Wille Lentz, DHI
Jens Schrøder, Hededanmark
Jesper Bøttcher, Køge Kommune
Jesper Bo Madsen, Gribskov kommune
Julie B. Svendsen, Københavns kommune, Center for Miljø
Karen Lübben, Vejle Kommune
Kent N. Mølsted, Novozymes A/S
Kim Brinck, Rambøll
Lizanne Perret-Gentil, Rambøll
Louise Kreilgård, NIRAS
Margrethe Andersen, KomTek
Marianne Mohr, Odense Renovationsselskab A/S
Mogens Rasmussen, I/S Vestforbrænding
Morten Brøgger, Solum Gruppen (formand)
Nana Winkler, affald danmark
Ole Due, Vejle Kommune
Per Haugsted Petersen, Rambøll
Poul Hinrichsen, Envac Danmark A/S
Rikke Killeen, Københavns Kommune, Center for Miljø
Sune Aagot, Hededanamrk
Søren Kræmer, Grontmij/Carl Bro
Thomas Højlund Christensen, DTU
Tjalfe Poulsen, AAU
Torben Ivarsson, RGS 90 A/S
Torben Strøyer Jensen, Ringsted Kommune
Trine Lund Neidel, COWI
Videncenter for Affald

Slam fra spildevandsanlæg og vandværker
Alice Saabye, Lynettefællesskabet, (formand)
Anita Dahl Hansen, COWI A/S
Anke Oberender, DHI
Annette Bech Nielsen, Københavns Kommune, Center
for Miljø
Bent Christensen, Miljøservice as
Bent Skærlund, Vesthimmerlands kommune
Bente Nielsen, Krüger A/S
Bjarne Larsen, Komtek Miljø A/S
Bjarne Sørensen, Hededanmark
Bo Frederiksen, DanBørs
Bodil Mose Pedersen, DHI - Inst. for vand og miljø
Dorte Hestbek Sørensen, Dong Energy
Erhardt Mogensen, Babcock & Wilcox Vølund ApS
Erik Ervolder Olesen, HedeDanmark a/s
Erik Ravn Schmidt, DONG Energy
Finn Andersen, Odense Nord Miljøcenter
Freddy Hansen, LBC-Miljø A/S
Gert Jørgensen, DAPA A/S
Gyrite Brandt, Københavns Vand
Henning Jørgensen, Reno-Sam
J. C. Tjell, DTU
Jan Bonne Pedersen, HedeDanmark
Jens J. Skouv, Engegårds Maskinstation
Jens Schrøder, HedeDanamrk
Jesper Berner, Kemira Miljø A/S
Jess Christian Petersen, Simon Moos
Jette Bjerre Hansen, DHI
Kasper Mølgaard, COWI A/S
Kim Nytofte-Bæk, RGS 90
Klaus Jacob Jensen, Rambøll
Kurt Freiberg, Freiberg & Jespersen
Lars Magnus Christensen, Dansk Landbrug
Lars P. Johansen, FORCE Technology, Energi & Miljø
Leif Kristoffersen, DAI Gruppen
Lone Titelbech, Spildevandscenter Avedøre
Louise Kreilgård, NIRAS
Margrethe Andersen, Komtek Miljø A/S
Marianne Mohr, Odense Renovationsselskab A/S
Michael Braae, Faxe Kalk A/S
Michael Skov Johansen, Dong Energy
Martin Thau, Randers Kommune
Nana Winkler, affald danmark
Niels Erik Jespersen, Freiberg & Jespersen
Niels Simonsen, Krüger A/S
Nikolai Sveistrup, KL
Palle F. Holm, Energi Viborg
Peder A. Mathiesen, Novozymes A/S
Per Eriksen, Miljø- og Slamteknik ApS
Per Haugsted Petersen, Rambøll
Steen Nielsen, Hededanmark
Sune Aagot, Hededanamrk
Søren Andersen, BioCorection A/S
Søren Pedersen, Københavns Kommune, Center for Miljø
Thomas Koch, TK Energi
Thomas Nisgaard Brink, Miljølaboratoriet
Tommy Krichau, Simon Moos
Torben Ivarsson, RGS 90 A/S

Trine Leth Kølby, Miljøstyrelsen
Uffe Pedersen, SWS
Kommunikation og marketing
Anders Faber, KARA/NOVEREN
Anders Kiil, Københavns Kommune
Annette Aaskov, R98
Anke Oberender, DHI
Anne Mette Thorup, Frederiksberg Kommune
Betina Møller, Århus Miljøcenter
Dorthe H. Søe, Esbjerg Kommune
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