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Beskrivelse	af	DAKOFAs	handlingsplan	gældende	fra	1/9	2016	til	31/8	2017	

DAKOFA	er	netop	ved	at	afslutte	organisationsstrategien	for	2012-16,	som	halvdelen	af	
nærværende	årlige	handlingsplan	skal	ses	i	lyset	af.	Derudover	lægger	bestyrelsen	netop	op	til	
vedtagelsen	af	DAKOFAs	nye	strategi	2017-2021	”Affaldets	nye	veje”,	som	anden	halvdel	af	
nærværende	handlingsplan	skal	ses	i	lyset	af.	
	
Det	overordnede	endemål	for	organisationsstrategien	2012-2016	var	at	danne	et	
kompetencecenter	for	hele	den	danske	affaldssektors	ressourceforvaltning,	hvilket	DAKOFA	må	
vurderes	at	være	i	mål	med.	DAKOFA	er	i	dag	således	en	anerkendt	og	central	forening,	når	det	
gælder	affald	og	ressourcer	i	Danmark.	
	
DAKOFAs	nye	strategi	2017-2021	lægger	op	til	følgende	overordnede	mål:		
	
	

Formålet	med	DAKOFA:	
At	være	det	samlende	kompetencecenter	for	affalds-	og	ressourcesektoren	

	
																		For	at	nå	målet	vil	DAKOFA	i	strategiperioden:		

Ø Stille	viden	til	rådighed	for	omverdenen	for	at	sikre	et	oplyst	
beslutningsgrundlag	i	såvel	den	private	som	den	offentlige	sektor	

Ø Bygge	bro	og	sikre	dialogen	mellem	sektorens	aktører	
Ø Facilitere	vidensgenerering	og	erfaringsudveksling	mellem	sektoren	

og	designere/producenter	
Ø Udvikle	sektorens	kompetencer	som	ressourceforvaltere	
Ø Synliggøre	sektoren	og	være	dens	talerør	i	relation	til	den	cirkulære	

dagsorden	
Ø Facilitere	innovation	og	teknologiudvikling	i	sektoren	
Ø Synliggøre	sektorens	kompetencer	nationalt	og	internationalt	

	
	

	
	
DAKOFAs	handlingsplan	skal	ses	som	startskuddet	for	implementeringen	af	ovenstående	
indsatsområder,	men	kan	ikke	læses	som	en	udtømmende	plan	for	DAKOFAs	aktivitet	i	2016-2017,	
da	alle	faste	aktiviteter,	som	f.eks.	det	budgetterede	antal	konferencer,	seminarer,	facilitering	af	
netværk,	vedligeholdelse	af	hjemmeside	og	udsendelse	af	nyhedsbreve	osv.	ikke	fremgår	af	
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handlingsplanen,	men	forudsættes	afholdt	inden	for	de	faglige	fokusområder,	som	
handlingsplanen	indeholder,	og	som	er	en	del	af	sekretariatets	naturlige	drift.	
	
Endelig	er	der	ligeledes	en	række	organisatoriske	fokusområder,	som	også	skal	ses	i	lyset	af	
organisationsstrategiens	mål	og	indsatsområder	for	2017-2021.	
	
Faglige	Indsatsområder	i	handlingsplanen		
DAKOFAs	handlingsplan,	gældende	fra	måneden	for	foreningens	generalforsamling	2016	og	et	år	
frem,	tager	overordnet	udgangspunkt	i	”Grøn	omstilling	og	vækst”.	Det	skal	ses	som	følge	af,	at	
udnyttelse	affald	og	sekundære	ressourcer	i	stigende	grad	skal	ses	i	et	vækst	perspektiv	og	at	
ressourceudnyttelse	inden	for	dagsordenen	for	cirkulær	økonomi	indtager	en	vigtig	position.	Den	
nationale	ressourceplan	for	affaldshåndtering	2013-2018	er	netop	i	en	implementeringsfase,	og	en	
lang	række	initiativer	heri	kobler	sig	til	vækst-	og	erhvervspolitikken.	Endvidere	står	sektoren	over	
for	en	modernisering	af	affaldsforbrændingssektoren	samt	en	politisk	behandling	af	den	netop	
gennemførte	evaluering	af	affaldsreformens	fase	1	med	henblik	på	bl.a.	at	overveje	
markedsudsættelse	af	husholdningsaffaldet.		

Satsningen	på	cirkulær	økonomi	er	i	højsædet	både	i	EU	og	i	Danmark,	og	der	opleves	en	stigende	
grad	af	interesse	for	alle	led	i	de	respektive	materialetypers	værdikæder.	Et	massivt	pres	på	de	
primære	ressourcer	fra	en	eksploderende	middelklasse	i	Kina,	Indien	og	andre	3.	verdens	lande	
understreger	behovet	for	øget	genanvendelse/genbrug	samt	reduktion	af	det	samlede	
ressourceforbrug,	såfremt	det	skal	være	realistisk	at	opretholde	den	allerede	opnåede	
levestandard	i	vores	del	af	verden.	Affaldsmålene	i	EU	er	nu	taget	op	til	revision	i	dette	perspektiv,	
og	det	være	sig	såvel	genanvendelsesmålene	som	målene	for	reduktion	af	affald	til	deponering	
samtidig	med,	at	forbrænding	af	affald	i	fremtiden	ønskes	begrænset	til	ikke-genanvendelige	
materialer.		

Som	indsatsområder	–	eller	midler	til	at	nå	ovennævnte	mål	–	er	det	nødvendigt	at	foranstalte	en	
særlig	indsats	over	for	de	væsentligste	affalds-/ressourcetyper.	Væsentlighedskriteriet	kan	
anskues	ud	fra	både	en	kvalitativ	og	en	kvantitativ	vinkel.	På	denne	baggrund	skal	indsatsområdet	
grøn	omstilling	og	vækst	ses	som	en	ramme	for	alle	fokusområderne	i	handlingsplanen.	Med	grøn	
omstilling	og	vækst	lægger	DAKOFA	meget	vægt	på,	at	vækst	og	miljø	går	hånd	i	hånd,	og	her	
forstås	miljø	som	klima,	ressourceknaphed	og	miljøbeskyttelse.		

Inden	for	denne	ramme	af	grøn	omstilling	og	vækst	har	DAKOFA	udpeget	8	fokusområder,	der	
med	hver	deres	vægt,	som	illustreret	i	nedenstående	figur,	vil	udgøre	DAKOFAs	kommende	
handlingsplan.	Hver	af	de	udvalgte	8	indsatsområder	er	uddybet	under	nedenstående	figur:	
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1. Cirkulær	økonomi		
Dette	indsatsområde	skal	ses	som	følge	af	EU-Kommissionens	handlingsplan	for	cirkulær	
økonomi	lanceret	som	en	pakke	indeholdende	også	forslag	til	ændringer	af	6	
affaldsdirektiver.	Den	danske	regering	støtter	en	offensiv	tilgang	til	cirkulær	økonomi	og	
udtrykker,	at	den	har	et	stort	potentiale	både	miljømæssigt	og	for	erhvervslivet	i	Europa.	
Det	forventes,	at	den	danske	regering	i	indeværende	handlingsplansperiode	vil	lancere	et	
udspil	til	en	dansk	vision	for	cirkulær	økonomi.	
	
Danmark	bevæger	sig	dermed	i	retning	af	en	cirkulær	økonomi,	hvor	rammebetingelserne	
for	en	cirkulær	økonomi	i	den	nærmeste	fremtid	vil	være	på	dagsordenen.	
Affaldslovgivningen	udpeges	fra	erhvervslivet	som	én	af	de	væsentligste	barrierer	for	
cirkulære	forretningsmodeller,	hvilket	skaber	et	pres	om	forandringer	af	
rammebetingelserne	for	affald,	herunder	særligt	adgangen	til	affaldet	samt	affaldets	
mulighed	for	at	blive	omdefineret	til	produkt.	Den	cirkulære	økonomi	skaber	endvidere	et	
generelt	pres	for	at	øge	genanvendelsen	af	affald	og	det	forventes,	at	der	vil	være	et	
særligt	fokus	på	kvalitet	i	genanvendelsen,	herunder	særligt	for	plastaffald,	som	også	er	et	
indsatsområde	på	EU-plan.		Udover,	at	man	på	EU-plan	ønsker	at	øge	genanvendelsen	
ønsker	man	samtidig	at	harmonisere	definitionerne	for,	hvornår	en	given	behandling	af	
affald	tæller	med	i	genanvendelsesprocenterne.	Endelig	vil	der	fra	Kommissionens	side	
være	fokus	på	kvalitet	i	genanvendelse	samt	på	at	skabe	et	marked	for	sekundære	
ressourcer.	DAKOFA	vil	i	planperioden	satse	på	aktiviteter,	der	sikrer	at	affalds-	og	
ressourcesektoren	bliver	”hørt”	i	den	kommende	debat.	Derudover	vil	DAKOFA	satse	på	
aktiviteter,	der	bringer	sektoren	sammen	med	designere	og	produktionsvirksomheder,	for	

CIRKULÆR ØKONOMI

PLAST

FARLIGT 
AFFALD

ORGANISK AFFALD



4	
	

på	den	måde	at	facilitere	en	dialog	og	en	erfaringsudveksling.		
	

2. Plastaffald	
Plast	er	udvalgt	som	særligt	indsatsområde,	da	denne	fraktion	i	stigende	omfang	regnes	for	
at	være	et	internationalt	miljøproblem.	Den	politiske	bevågenhed	omkring	
miljøproblemerne	forbundet	med	mikroplast	i	havene	er	stigende,	hvilket	skaber	øget	
fokus	på	at	finde	løsninger	til	afhjælpning,	men	også	på	forbedringer	i	forhold	til	det	
nuværende	forbrug	og	efterfølgende	håndtering	af	plastaffald.	Foruden	det	miljøpolitiske	
perspektiv	på	plastaffald	er	der	samtidig	et	øget	fokus	på	plast	som	en	værdifuld	
genanvendelig	ressource.	Tidligere	har	vi	i	Danmark	hovedsageligt	genanvendt	homogene	
plasttyper	fra	industrien,	men	i	de	senere	år	er	der	flere	og	flere	kommuner,	der	indsamler	
plast	fra	husholdningerne	med	henblik	på	genanvendelse.	Denne	fraktion	er	dog	en	langt	
mere	heterogen	mængde,	og	der	er	et	stort	behov	for	finsortering	før	en	god	kvalitet	i	
genanvendelsen	kan	opnås.	Denne	finsortering	kan	ikke	finde	sted	ved	kilden,	og	må	derfor	
sorteres	professionelt	enten	manuelt	eller	på	automatiserede	centrale	sorteringsanlæg.	
Danske	virksomheder	efterspørger	i	stigende	grad	genanvendt	plast,	men	det	skal	være	
finsorteret,	hvorved	spørgsmålet	om	hvorvidt	der	er	et	marked	for	etablering	af	en	
sorteringskapacitet	i	Danmark	rejses.	I	dag	eksporteres	en	del	plast	til	finsortering	i	bl.a.	
Tyskland,	hvorved	den	danske	plastindustri	må	importere	sekundære	plastråvarer	fra	
udlandet.	EU-Kommissionen	barsler	med	et	udspil	om	fremtidens	håndtering	af	plast	og	
har	i	forbindelse	med	lanceringen	af	CØ-pakken	fremsat	forslag	om	at	øge	
genanvendelsesmålene	i	emballagedirektivet,	herunder	også	målene	på	plastemballager.	
Plast	er	både	et	gode	og	et	”onde”	når	det	kommer	til	emballager.	Plastemballage	spiller	i	
dag	en	væsentlig	rolle	i	forhold	til	minimering	af	madspild,	men	i	affaldsleddet	giver	det	
som	nævnt	vanskeligheder,	når	det	kommer	til	den	danske	kildesorteringstradition.	Ellen	
MacArthur	Foundation	har	netop	lanceret	en	rapport	med	titlen	”The	Plastic	Economy”,	
som	peger	på	vigtigheden	af	plast	i	vores	fremtidige	økonomi.	Klimadagsordenen	er	
ligeledes	en	væsentlig	driver,	når	det	gælder	genanvendelse	af	plast,	da	nogle	kommuner,	
som	eksempelvis	København	ønsker	at	være	CO2-neutrale	og	derved	ikke	ønsker	at	
brænde	plasten	på	de	kommunale	affaldsforbrændingsanlæg.	DAKOFA	vil	i	den	kommende	
handlingsplanperiode	sætte	fokus	på	øget	genanvendelse	af	plast,	kvaliteten	af	den	
sorterede	mængde	samt	koblingen	til	industriens	plastvirksomheder.		
	

3. Organisk	affald	
Som	et	led	i	implementeringen	af	den	danske	ressourceplan	sker	der	i	Danmark	en	stigning	
i	udsorteringen	af	det	organiske	affald	til	biogas	og	jordforbedringsformål.	Langt	mere	
bioaffald	fra	bl.a.	supermarkeder	og	storkøkkener	udsorteres.	Miljøstyrelsens	seneste	
opgørelse	viser	også,	at	allerede	i	dag	er	22	kommuner	i	gang	med	at	udsortere	organisk	
affald,	4	kommuner	som	har	besluttet	at	etablere	ordninger,	27	kommuner	der	inden	2018	
har	planlagt	en	ordning	og	endelig	19	kommuner,	der	inden	2022	har	planlagt	en	
ordning.	Udover,	at	kommunerne	har	fokus	på	etablering	af	ordninger	og	kommunikation	
til	borgerne	etc.,	arbejdes	der	også	fra	Miljøstyrelsen	side	på	at	få	materialerne	tilbage	i	
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kredsløbet.	Miljøstyrelsen	satser	både	på	biogas	og	en	bedre	udnyttelse	af	
næringsstofferne,	hvilket	i	den	kommende	periode	vil	betyde,	at	hele	håndteringskæden	
og	en	optimering	af	næringsstofhåndteringen	vil	være	i	fokus.	Fosfor	er	bare	én	de	
ressourcer,	der	vil	være	i	fokus.	Miljøstyrelsen	forventer,	at	der	i	fremtiden	vil	være	en	
risiko	for,	at	Danmark	kan	blive	tvunget	til	at	importere	tungmetalforurenet	fosfor	fra	
udlandet.	Dermed	kan	udnyttelsen	af	den	endog	lille	mængde	fosfor	i	bioaffaldet	i	
fremtiden	også	blive	et	vigtigt	element	i	håndteringen	af	bioaffaldet.	Miljøstyrelsen	barsler	
også	med	krav	til	kvaliteten	af	det	behandlede	bioaffald,	og	det	kan	forventes,	at	der	vil	
blive	stillet	krav	til	forekomsten	af	synlige	urenheder.	Endelig	er	spørgsmålet	om	
mikroplast	også	på	dagsordenen,	når	det	kommer	til	håndteringen	af	organisk	affald,	
herunder	særligt	i	forhold	til	slam.		

DAKOFA	vil	på	baggrund	af	ovenstående	have	fokus	på	hele	håndteringskæden	fra	
indsamling,	forsortering,	behandling	og	udbringning	på	jord,	og	der	vil	i	den	kommende	
planperiode	også	blive	lagt	vægt	på	videngenerering	i	relation	til	fosforudfordringen	samt	
blive	arbejdet	for	en	bedre	dialog	med	det	økologiske	landbrug,	som	anses	for	at	være	den	
landbrugsform	med	størst	potentiale	for	udnyttelse	af	det	organiske	affald.		

	

4. Farligt	affald		
Farligt	affald	må	ikke	blive	et	overset,	potentielt	miljøproblem	i	ressourcedagsordenens	
higen	efter	værdierne	i	affaldet.	Der	er,	trods	stram	kemikalielovgivning	og	anden	
produktlovgivning,	stadig	problematiske	stoffer,	der	optræder	i	affaldsfasen.	Derfor	vil	
DAKOFA	sikre	en	fortsat	diskussion	vedrørende	regelsættet	for	farligt	affald,	herunder	
særlige	behandlingskrav,	eksport	og	lovgivning	såsom	EU’s	klassificeringssystem,	som	bliver	
gældende	i	Danmark	med	tilpasningen	til	CLP-forordningen.	Opbygning	af	sektorens	
klassificeringskompetencer	vil	i	perioden	særligt	være	i	fokus.	
	
Der	fokuseres	ligeledes	på	at	skabe	et	overblik	over	strømme	af	farligt	affald	i	Danmark	og	
videregive	viden	om	optimale	behandlingsmetoder	for	det	farlige	affald,	idet	der	lægges	
vægt	på	forsvarlig	håndtering	i	henhold	til	den	til	en	hver	tid	gældende	lovgivning.	I	lyset	af	
den	cirkulære	økonomi	er	det	endvidere	vigtigt	at	få	styr	på	de	farlige	stoffer	i	
genanvendelsesprocesserne	samt	at	skabe	samarbejde	på	tværs	af	sektorer,	med	henblik	
på	at	få	disse	farlige	stoffer	elimineret	eller	alternativt	håndteret	forsvarligt.		
	
DAKOFAs	arbejde	vedrørende	farligt	affald	vil	således	fokusere	på	at	samle	og	videregive	
viden	og	erfaringer	om	farligt	affald	til	gavn	for	arbejdet	med	øvrige	materialetyper	og	en	
miljøsikker	og	effektiv	behandling	håndtering	af	disse.	
	

5. Bygge-	og	anlægsaffald		
Danmark	er	stadig	frontrunner,	når	det	kommer	til	genanvendelse	af	bygge-og	
anlægsaffald.	Tidligere	har	vi	i	Danmark	haft	en	genanvendelse	på	omkring	90%,	hvilket	i	
dag	er	faldet	til	87%.	Danmark	ligger	således	stadig	højt,	men	vi	kan	gøre	det	bedre.	Derfor	
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har	både	ressourcestrategi	del	1	og	2	udnævnt	bygge-og	anlægsaffald	som	et	vigtigt	
indsatsområde.	Der	er	vigtige	og	værdifulde	ressourcer	i	denne	fraktion,	og	de	kan	
udnyttes	på	et	højere	niveau	i	hierarkiet.	
	
Beton,	tegl	og	asfalt	udgør	langt	den	største	del	af	det	danske	bygge-	og	anlægsaffald.	I	dag	
nedknuses	og	anvendes	stort	set	alt	affald	af	beton	og	tegl	til	vejunderlag	og	anden	
materialenyttiggørelse.	I	fremtiden	skal	der	arbejdes	på	at	hive	værdierne	ud	inden	det	
nedknuses.	Et	fokusområde	vil	i	det	kommende	år	være	at	arbejde	for	at	bringe	sekundære	
råvarer	på	niveau	med	primære	råvarer	med	henblik	på	at	skabe	et	marked	for	disse	
materialer.	Derudover	vil	der	blive	fokuseret	på	bedre	retningslinjer	for	miljøsanering	og	
selektiv	nedrivning.	Selektiv	nedrivning	er	vigtig	i	relation	til	at	få	de	værdifulde	ressourcer	
ud,	men	ligeledes	vigtigt	for	at	få	udskilt	de	farlige	stoffer	og	materialer.	Bygge-	og	
anlægsaffald	fra	særlige	byggeperioder	i	dansk	byggehistorie	indeholder	problematiske	
stoffer	og	materialer,	som	f.eks.	PCB,	bly,	cadmium,	klorparafiner	og	asbest,	der	kan	blive	
spredt	i	miljøet	med	nedknust	bygge-	og	anlægsaffald,	hvis	ikke	de	problematiske	stoffer	
og	materialer	identificeres	og	frasorteres,	inden	affaldet	materialenyttiggøres.	

Der	er	derfor	behov	for	en	indsats	for	at	bedre	kvaliteten	af	det	bygge-	og	anlægsaffald,	
der	materialenyttiggøres,	så	dette	affald	fremadrettet	kan	nyttiggøres	med	en	høj	grad	af	
sikkerhed	for,	at	der	ikke	sker	en	uacceptabel	spredning	af	farlige	stoffer	eller	materialer	i	
miljøet.	Denne	indsats	kan	medføre,	at	en	stigende	andel	af	bygge-	og	anlægsaffaldet	skal	
frasorteres	som	uegnet	til	materialenyttiggørelse,	fordi	det	er	forurenet,	og	at	andelen	af	
bygge-	og	anlægsaffald	til	forbrænding	og	deponering	vil	stige	tilsvarende.		

Bygge-	og	anlægsaffaldet	er	en	væsentlig	fraktion	i	den	grønne	omstilling	og	DAKOFA	vil	
som	følge	heraf	rette	en	særlig	indsats	over	for	erfaringsudveksling	og	vidensgenerering	
med	henblik	på,	at	kommunerne	med	hjælp	fra	rådgivere	og	entreprenører	vil	kunne	
honorere	de	centralt	fastsatte	krav	i	relation	til	bygge-	og	anlægsaffaldet.	

6. 	WEEE	
Elektronik	indeholder	mange	værdifulde	materialer	og	stoffer,	hvoraf	en	række	af	disse	
opfattes	som	kritiske;	altså	som	knappe	ressourcer.	De	kritiske	stoffer,	som	findes	i	
elektronik,	er	essentielle	i	produktionen	af	nye	teknologier	inden	for	stort	set	alle	
velfærdsområder,	heriblandt	de	grønne	teknologier	såsom	vindmøller,	energistyring,	
elbiler	m.v.,	hvilket	udgør	en	vigtig	faktor	af	Danmarks	grønne	omstilling.	
	
I	dag	genanvendes	eksempelvis	kobber	og	jern	i	en	vis	udstrækning,	mens	de	mere	kritiske	
ressourcer	ofte	går	tabt	i	genanvendelsesprocesserne,	som	de	ser	ud	i	dag.		Øget	kvalitet	i	
genanvendelsen	af	elektronik	knytter	sig	således	især	til	spørgsmålet	om	udvinding	af	de	
kritiske	ressourcer,	men	også	ressourcer	som	guld	og	plastik	går	tabt	i	de	eksisterende	
behandlingsmetoder.		
	
Hvis	Danmark	i	fremtiden	skal	være	en	spiller	på	markedet	for	udvinding	af	ressourcerne	i	
elektronikaffald,	er	der	brug	for	en	teknologiudvikling	samt	justering	af	



7	
	

rammebetingelserne,	som	gør	det	muligt	at	høste	værdierne	i	langt	højere	grad	end	i	dag.	
Der	er	brug	for	teknologiudvikling,	som	gør	det	muligt	at	genkende,	udsortere	og	adskille	
elektronikken	mere	selektivt	og	med	en	højere	effektivitet	i	forhold	til	de	potentielle	
ressourcer	heri.	Udover	at	øge	kvaliteten	i	genanvendelsen	er	det	også	vigtigt	at	se	på	veje	
til	øget	indsamling,	da	der	foreligger	data	for,	at	en	stor	del	af	elektronikken	ikke	finder	vej	
gennem	det	etablerede	WEEE-system.		
	
DAKOFA	har	i	den	forrige	handlingsplansperiode	stået	for	facilliteringen	af	det	strategiske	
samarbejde	vedrørende	elektronikaffald,	hvorunder	der	er	identificeret	en	række	
potentialer	for	teknologiudvikling	og	for	en	justering	af	rammebetingelserne	samt	ligeledes	
afholdt	en	række	arrangementer	med	henblik	på	at	skabe	grobund	herfor.	I	den	
kommende	handlingsplansperiode	vil	der	yderligere	blive	fokuseret	på	
rammebetingelserne	for	understøttelse	af	den	nødvendige	teknologiudvikling.	DAKOFA	vil	i	
den	kommende	handlingsplansperiode	følge	de	mange	søsatte	projekter	og	deres	
resultater	samtidig	med,	at	DAKOFA	fortsat	vil	facilitere	en	videndeling	på	området.	
	
	

7. Forbrændingssektoren	
I	Danmark	spiller	den	kommunale	forbrændingssektor	en	vigtig	rolle,	når	det	gælder	
organiseringen	af	affaldssektoren	som	helhed.	Endvidere	har	forbrændingssektoren	en	
direkte	tilknytning	til	den	danske	energi-	og	fjernvarmeforsyning,	og	dermed	også	energi-	
og	klimapolitikken.	I	den	nærmeste	fremtid	vil	omstilling	af	den	kommunale	
forbrændingssektor	blive	taget	op	til	diskussion,	og	det	vil	forventeligt	skulle	afklares,	om	
kapaciteten	skal	ned	eller	man	skal	gøre	forbrændingssektoren	klar	til	at	konkurrere	frit	om	
de	ikke-genanvendelige	mængder	i	både	Danmark	og	andre	EU-lande.	Dette	vil	blive	sat	til	
debat	og	DAKOFA	vil	fokusere	på	området	ud	fra	en	organisatorisk-,	klima-,	energi-	og	
ressourcevinkel.	
	
I	dette	indsatsområde	fokuserer	vi	derfor	på	ikke-genanvendeligt	affald	som	energikilde,	
intelligent	klimahåndtering	af	dette	og	dermed	energieffektiv	forbrænding.	

Med	henblik	på	at	kunne	oplyse	og	formidle	viden	om	den	kommende	udvikling	for	
forbrændingssektoren,	vil	DAKOFA	sikre	indblik	i	den	til	enhver	tid	førte	debat	vedrørende	
politiske	tiltag.	I	et	samarbejde	med	de	førende	aktører	på	forbrændingsområdet	vil	vi	
således	via	apolitiske	arrangementer	forsøge	at	medvirke	til	fortsat	at	fastholde	det	høje	
kompetenceniveau	i	Danmark	på	dette	område.	

	

8. Deponering	
Deponering	af	ikke-genanvendeligt	og	ikke-forbrændingsegnet	affald	er	ikke	eksplicit	tænkt	
ind	i	den	danske	ressourcestrategi,	men	i	lyset	af	det	øgede	fokus	på	grøn	omstilling	og	
vækst	kan	”strategisk	deponering”	være	en	af	fremtidens	løsninger.	Deponering	kan	
tænkes	som	et	”pitstop”	for	fremtidige	ressourcer,	der	venter	på	en	teknologisk	løsning.	I	
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nogle	sammenhænge	har	det	sågar	været	drøftet,	at	for	særlige	ressourcer	vil	en	særskilt	
deponering	være	bedre	end	at	udnytte	disse	som	en	energiressource	via	forbrænding.			
	
Overordnet	set	vil	udfasning	af	deponeringsbehovet	være	målet,	men	indtil	da	har	vi	
væsentlige	miljømæssige	udfordringer,	som	skal	løses.	Særligt	vil	metodeudvikling	for	
risikovurdering	af	deponering	af	affald	have	et	særligt	fokus	i	den	kommende	periode,	da	
DAKOFA	vil	være	det	neutrale,	faciliterende	og	koordinerende	sekretariat	for	dette	
samarbejdsprojekt	etableret	i	samarbejde	af	Miljøstyrelsen,	Deponet	og	Dansk	
Affaldsforening.		
	
Derfor	vil	DAKOFA	i	det	kommende	år	blandt	andet	lægge	vægt	på	risikovurderinger,	
efterbehandlingskrav,	sikkerhedsstillelse,	biocovers	og	fremtidens	kapacitet	til	forurenet	
bygge-	og	anlægsaffald.	Endelig	vil	DAKOFA	i	lyset	af	grøn	omstilling	og	vækst	se	på	
fremtidens	deponeringsstrategi	og	mulighederne	i	landfill	mining.	
	

Organisatoriske	indsatsområder		

Som	beskrevet	indledningsvis	indeholder	DAKOFAs	handlingsplan	endvidere	nogle	organisatoriske	
indsatsområder.	Disse	forventes	i	2016-2017	at	udgøres	af	følgende:	

1. Kortlægge	nye	potentielle	medlemmer	inden	for	ressourcesektoren		

2. Skabe	netværk	til	andre	sektorer	inden	for	den	cirkulære	økonomi	

3. Markedsføring	af	sektoren	i	Danmark		

4. Opprioritere	nyheder	om	erfaringer	fra	andre	lande	

5. Opprioritere	fokus	på	eksport	og	fremtidige	forretningsmuligheder		

6. Opbygge	en	international	hjemmeside	og	markedsføre	danske	løsninger	i	udlandet	

	


