Handlingsplan for DAKOFA, 2006-2007 som vedtaget på DAKOFAs
generalforsamling den 2. oktober 2006:
Forslaget til handlingsplan består af to afsnit:
A)
DAKOFAs indholdsmæssige handlingsplan
B)
DAKOFAs organisatoriske handlingsplan

ad. A) DAKOFAs indholdsmæssige handlingsplan
På fællesmødet for DAKOFAs arbejdsudvalg den 9. februar 2006 blev de første brikker lagt til en
handlingsplan for 2006-07 på basis af en gennemgang dels af den gældende handlingsplan, dels de
udfordringer og muligheder, der aktuelt tegner sig i forbindelse med såvel EU-Kommissionens
forslag til affaldsrammedirektiv som de danske liberaliseringsovervejelser og kommunalreformens
gennemførelse.
Et forslag, udarbejdet på baggrund af fællesmødet, blev forelagt Teknisk Råd på dettes møde den
21. marts 2006, og på baggrund af de indkomne bemærkninger drøftedes og vedtog DAKOFAs
bestyrelse i.f.m. dennes seminar d. 26.-30. april 2006 et endeligt forslag til handlingsplan, som
forelagdes og godkendtes af Generalforsamlingen den 2. oktober 2006 i Bella Centret.
Det vedtoges således, at DAKOFA i perioden 2006-2007 lægger vægt på følgende aspekter i f.m.
analyser samt formidlings- og mødeaktiviteter:
A1 Perspektivering af affaldsrammedirektivet (formidling og konsekvensvurdering af forslag
og ændringsforslag samt følgelovgivning – hovedvægt på livscyklustankegang)
Specielt spørgsmålet om inddragelse af livscyklustænkning, herunder en afbalancering mellem
hierarkiet og egentlig livscyklusvurdering, skal sættes i fokus. Det gælder især i f.m.
lanceringen af de to sæt guidelines for inddragelse af livscyklustankegang ved hhv. beslutning
om behandling af organisk affald og generelt ved udarbejdelse af nationale affaldsplaner, som
Kommissionen har varslet i 2006/2007 respektive.
Herudover behov for formidling og analyse på følgende områder:
– Nationalt program for affaldsforebyggelse (2008 (?))
– Marked for forbrænding af affald (nu!)
– Sammenblanding af farligt affald (2007)
– Guidelines, bi-produkter (2006 - baseret på domme)
– Hvornår affald ophører med at være affald (kriterier i 2008 for kompost og
tilslagsmaterialer)
– Minimumsstandarder for andre affaldsbehandlings-metoder end de IPPC-omfattede
(eksport af affald hvis standarder udenfor DK er lavere) (2007)
– Guidelines, ’sham recovery’ (2007)
– Revision af slamdirektiv (2007)
A2 Opfølgning på Regeringens redegørelse om organisering af affaldssektoren
Herunder formidle de regelsæt, der vedtages omkring genanvendeligt erhvervsaffald
(godkendelse af transportører og behandlere, opgørelse over hvilke affaldsfraktioner, der skal
genanvendes, fastlæggelse af ensartede piktogrammer, vilkår for erhvervenes brug af
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(fælles)kommunale genbrugsstationer), nye gebyrregler, nye registrerings- og
indberetningssystemer, nye standardregulativer for affald.
A3 Opfølgning på og konsekvensvurdering af regeringens lovforslag om kommuners
udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners
deltagelse i selskaber
Regeringen fremsatte i april 2006 ovennævnte lovforslag (L 176), som kan få betydning for den
offentligt/private selskabsdannelse også på affaldsområdet. Den vedtagne lov og dens
konsekvenser analyseres og formidles.
A4 Opfølgning på kommunalreformen (erfa-udveksling mellem nye aktører)
Herunder formidling af nye regelsæt og etablering af fora for drøftelser mellem de nye aktører,
hvor der måtte forekomme kontaktflader på jord- og affaldsområdet (kommuner, regioner og
statslige miljøcentre).
A5 Perspektivering af jord- og restproduktproblematikken i lyset af ny jordforureningslov og
ændrede deponerings- og restproduktbekendtgørelse
Samspillet mellem affaldsbekendtgørelsen og jordforureningsloven, herunder ikke mindst
områdeudpegningen af arealer med lettere forurenet jord, belyses tillige med samspillet med
deponerings- og restproduktbekendtgørelserne.
A6 Økonomiske virkemidler (affaldsafgifter i en ny verden)
Forslaget til affaldsrammedirektiv lægger op til øget anvendelse af økonomiske
styringsinstrumenter, men disse kan jf. traktaten alene iværksættes nationalt. Den danske
affaldsafgift og dens konsekvenser for affaldets håndtering skal belyses i den forbindelse.
A7 Producentansvar – erfaringer og perspektiver
De erfaringer, der opsamles omkring producentansvar på elektronik- og bilområdet, opsamles
og evalueres og perspektiveres i f.t. eventuel yderligere indførelse af producentansvar på andre
områder.
A8 Forsknings- og udredningsbehov
Der afgives inden næste generalforsamling en redegørelse for forsknings- og udredningsbehov
blandt DAKOFAs medlemmer med forslag til finansiering.
Herudover skal DAKOFA som vanligt overvåge, konsekvensvurdere og formidle øvrige
myndighedsinitiativer (globalt, EU og nationalt) på affaldsområdet, samt løbende formidle
eventuelle tilskudsmuligheder for forskning og udredning.

ad B) DAKOFAs organisatoriske handlingsplan
B1 Etablering af et regionalt netværk for ISWAs nationalmedlemmer i EU-landene
Etableres med henblik på at koordinere og drøfte ISWAs nationalmedlemmers indbyrdes
holdning til EU-tiltag og derved sikre DAKOFAs medlemmer hurtigere og bedre informationer
om udviklingstendenserne på affaldsområdet i Europa.
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Denne ydelse udføres af DAKOFA på ISWA’s vegne og betales af ISWA. I ydelsen trækkes på
DAKOFAs erfaringer på EU-området. Denne service er allerede igangsat primo 2006.
B2 Sikring af, at DAKOFAs medlemskreds bevares selv om strukturen i kommunernes
sammensætning ændres.
Der gennemføres tiltag, som kan tiltrække og fastholde de nye organisatoriske enheder i
kommuner, regioner og statslige miljøcentre.
B3 Etablering af ’Affaldets Hus’ og på længere sigt en fælles forening.
En arbejdsgruppe er nedsat til at identificere muligheden for et fælles domicil og en fælles
forening. Dette arbejde fortsættes i 2006/2007.
B4 Vurdering af DAKOFAs konference-profil såvel m.h.t. indhold som geografi.
DAKOFAs udbud af konferencer vil blive vurderet med henblik på forbedring af indhold og
konference-faciliteter.

