DAKOFAs handlingsplan for 2008/2009, som vedtaget på generalforsamlingen
den 25. september 2008 i Vejle

Handlingsplanen er som de foregående år opdelt i en faglig og en organisatorisk plan, og det
forudsættes, at tilrettelæggelse og gennemførelse af konferencer fortsat vil være en kerneydelse for
DAKOFA.
A: Faglig handlingsplan:
Nedenfor opridses en række emner, som forventes at blive aktuelle i planperioden, og som foreslås
taget op på konferencer, seminarer og workshops samt ikke mindst møderne i DAKOFAs
arbejdsudvalg, ligesom de skal formidles via hjemmesiden (som nyheder, evt. løbende opsamlet i
relevante portaler):
•

Affaldsdirektivet
EU's nye affaldsdirektivet 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.

•

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 BATrelaterede 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. IPPCdirektivet, samt løbende orientering/diskussion på relevante arbejdsudvalgsmøder.

•

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.
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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 – evt. med understøttende funktioner via
groupcare eller tilsvarende facilitet.
•

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).
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.
Reformens del II (selskabsmæssig udskillelse og ny affaldsdatabase) forventes gennemført
frem mod 01.01.10, hvilket også vil udløse formidlings- og informationsbehov i
planperioden.

•

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.

•

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.
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•

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 detail-regler i planperioden.
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).

•

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 fristen 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.
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 200912.

•

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

•

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.
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.
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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.
•

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
affaldsdirektivet, og som ikke i sig selv er særligt anvendelige som klassificeringsgrundlag.
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.

•

Klima & Affald, herunder Klimakonference 2009 sammen med ISWA
DAKOFA står som hovedansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af
DAKOFA/ISWA-konferencen i november 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.
Samtidig skal det overvejes, om DAKOFAs netværk vedr. affald og klima kan aktiveres
yderligere, f.eks. gennem brug af groupcare eller tilsvarende faciliteter.

B: Organisatorisk handlingsplan
Nedenfor opridses de nye tiltag, som sekretariatet foreslås at skulle tage op i planperioden (ud over
løsningen af de opgaver, der allerede varetages, 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 evt. fulgt 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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På tilsvarende vis skal medlemmerne af DAKOFAs stående arbejdsudvalg opfordres til at
indgå i sådanne debatter og netværk.
•

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

•

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).

•

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

