Bilag 4 til DAKOFAs generalforsamling 2022

DAKOFAs handlingsplan gældende fra 1/9 2022 til 31/8 2023
DAKOFAs handlingsplan 2022-23 skal delvist ses i lyset af DAKOFAs 5-årig organisationsstrategi
”Fra affaldshåndtering til cirkulær økonomi - Nye rammer – nye muligheder!” vedtaget på
generalforsamlingen 2022. Handlingsplan udgør andet skridt i den 5-årige forandringsproces, hvor
DAKOFA skal gå fra at være ”det samlende kompetencecenter for HELE affalds- og
ressourcesektoren” til at være det samlende kompetencecenter for affaldsressourcer og
understøtte den cirkulære omstilling.
Handlingsplanen består derfor af en organisatorisk del og en faglig del. Handlingsplanen er ikke en
udtømmende plan for DAKOFAs aktiviteter i 2022-2023, da alle faste aktiviteter, som f.eks.
hybridseminarer, webinarer, kurser, netværksmøder, nyhedsbreve osv. anses som kerneopgaver i
sekretariatets virke. Den faglige handlingsplan indikerer derfor blot, hvilke faglige emner, som
forventes at spille en særlig rolle i planperioden 2022-23.
De organisatoriske Indsatsområder i nærværende handlingsplan skal derfor ses i lyset af den nye
organisationsstrategi, hvor der lægges vægt på, at DAKOFA fremover skal understøtte den
cirkulære omstilling, hvorimod de faglige indsatsområder skal ses i lyset af blandt andet EU's
handlingsplan for cirkulær økonomi og den danske handlingsplan for cirkulær økonomi samt
klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

1. DAKOFAs organisatoriske handlingsplan 2022-23
Da cirkulær økonomi i den nye strategi nu er blevet en del af DAKOFAs formål er det vigtigt, at
dette indarbejdes i alle DAKOFAs aktiviteter, så de understøtter omstillingen samt appellerer til
alle virksomheder og aktører, der ønsker at være en del af den cirkulære omstilling. For at
markerer denne ændring vil DAKOFA i 2022-23 foreslå at forkortelsen DAKOFA, der i dag står for
Dansk Kompetencecenter af Affald og Ressourcer skifter betydning til Dansk Kompetencecenter
for affald og cirkulær økonomi. Endvidere foreslås det, at der sker en omstilling af Teknisk Råd, så
det i fremtiden bliver Rådet for Cirkulær Omstilling, der skal i denne forbindelse udarbejdes et nyt
kommissorium, så rådets nye rolle bliver gjort tydelig samtidig med, at rådet udvides, så det
repræsenterer hele værdikæder inden for DAKOFAs prioriterede fagområder. Endelig foreslås det,
at DAKOFAs eksisterende netværk i højere grad afspejler omstillingen til en cirkulær økonomi både
af navn, men også i deres ledelse og drift. For at sikre, at DAKOFAs aktiviteter matcher nuværende
og fremtidige medlemmers behov vil der blive arbejdet på at udvikle de eksisterende aktiviteter
samt på at udvikle nye former for aktiviteter. DAKOFAs hjemmeside vil ligeledes i planperioden
blive lagt over i en ny og forbedre version.
I planperioden vil de prioriterede organisatoriske indsatser være følgende:
Der vil blive arbejdet på at signalere cirkulær økonomi i DAKOFA-navnet
Der vil blive arbejdet på at reformere Teknisk Råd, så rådet ligeledes i fremtiden signalere,
at det er et råd, der er samlet omkring den cirkulære omstilling. Der vil blive udarbejdet et
nyt kommissorium samt set på fremtidens medlemmer og hvilke nye aktører, der skal
inviteres som medlemmer af rådet.
Juranetværket skal i fremtiden have et bredere fokus, hvor der også behandles andre
juridiske emner inden for cirkulær økonomi, herunder fx produktlovgivning.
Bionetværket skifter navn til Bioøkonomisk netværk og vil fremover have fokus på
anvendelsen af alle biologiske restprodukter. En styregruppe etableres.
Netværket for tekstiler skifter navn til Netværket for cirkulære tekstiler og styregruppen
udvides med aktører fra produktionsleddet.
Netværket for bygge og anlægsaffald skifter navn til Netværk for bygge- og anlægsaffald og
cirkulært byggeri. Netværkets styregruppe udvides med nye aktører fx arkitekter,
byggevareproducenter og entreprenører.
Ungenetværket skifter navn til Ungenetværket for cirkulær økonomi, og styregruppen
udvides med aktører der arbejder bredere med cirkulær økonomi.
Kommunikationsnetværket skifter navn til Netværk for kommunikation, adfærd og
forbrugsmønstre og skal fremover ikke ”kun” have fokus på borgerne, men også borgerne
som forbrugere af cirkulære produkter.
Klimanetværket etableres under navnet Netværket for Klima og cirkulær økonomi
Plastnetværket etableres under navnet Netværket for cirkulære plastprodukter
Fremtidens konferencer vil fremover dække over forskellige typer af events, hvor der
deltages fysisk, og hvor der vil blive lagt vægt på at skabe dialog, brobygning og facilitering
af nye partnerskaber. Disse kan gennemføres i samarbejde med andre aktører, så der
etableres, samarbejder mellem affaldssektoren og producenterne.
Udvikling af hybridseminarformen til i højere grad faciliterer debatter mellem deltagerne
både fysiske- og onlinedeltagere.

Fastholdelse af webinarer og udvide med flere internationale oplægsholdere, der blandt
andet skal sikre videndeling med andre EU-lande.
Igangsætte udviklingen af nye online arrangementsformer, herunder blandt andet online
tilgængelige interviews med forskellige videnspersoner, herunder forfattere af vigtige
faglige rapporter. Derudover kunne det være TedTalks med eksperter og udvalgte
oplægsholdere samt udvikling af undervisningsvideoer.

2. DAKOFAs faglige handlingsplan 2022-23
Som nævnt skal den faglige handlingsplan ses i lyset af blandt andet EU's handlingsplan for
cirkulær økonomi og den danske handlingsplan for cirkulær økonomi samt klimaplanen for en grøn
affaldssektor og cirkulær økonomi. I den kommende planperiode vil cirkulær økonomi,
klimapolitiske tiltag og nye rammebetingelser i EU og Danmark således være vigtige emner for
DAKOFAs aktiviteter. Herudover vil der blive fokuseret på særlige affaldsfraktioner. Endelig vil der
også være fokus på en række tværgående emner som bæredygtig produktpolitik, klima, nye
rammebetingelser, reparation og genbrug samt indsamling og sortering.
Handlingsplanen har følgende fokusområder, hvor cirkulær økonomi er et tværgående emne
inden for hvert fokusområde:
Klimamålsætninger i EU og Danmark
Nye rammebetingelser i EU og Danmark
Bæredygtig produktpolitik
Indsamling og sortering
Reparation og genbrug
Bioøkonomi
Bygge- og anlæg, jord og råstoffer
Tekstiler
Plast og emballage
Farligt affald
Nedenfor uddybes fokusområderne enkeltvis samtidig med, at der opstilles indsatsområder under
hver af overskrifterne.
Som nævnt er cirkulær økonomi højt placeret på den politiske dagsorden både i EU og i Danmark
og vil derfor naturligt have en helt særlig vægt og være et tværgående og gennemgående tema i
alle DAKOFAs aktiviteter fremover. DAKOFA integrerer derfor CØ i alle fokusområderne i
planperioden og følger cirkulære projekter og indsatsområder i Danmark samt EU; herunder
særligt initiativer, der ligger i de nationale udspil; eksempelvis den nationale handlingsplan for
cirkulær økonomi, men også regionale og kommunale projekter, hvis disse har en bred interesse
for DAKOFAs medlemskreds.
I denne kontekst vil følgende faglige indsatsområde være prioriterede i perioden 2022-23:
Ø Klimamålsætninger
Igen i år vil klimamålsætningerne og initiativerne i den politiske aftale ” Klimaplan for en
grøn affaldssektor og cirkulær økonomi ” have stor indflydelse på de forandringer sektoren
står overfor.
Visionen er at affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030 og minimere den mængde
plast, der i dag sendes til forbrænding med 80% i 2030. Udover at øge udsorteringen af
særligt plast kigges der lige nu på nye CO2-afgifter i hele samfundet, men ligeledes på
forbrænding af affald. Derudover ses Carbon Capture Storage (CCS) som en nødvendighed i

forhold til at fjerne den resterende CO2 fra affaldsforbrændingsanlæg. Regeringen har
derfor afsat midler til støtte udvikling af CCS, men også til Power-to-X (PtX)teknologier, der
kan udnytte CO2-ressourcen til brændstof eller nye materialer som fx plast.
For at mindske CO2 udledninger fra kompostering og deponering er der ligeledes igangsat
en analyse og derefter tiltag med henblik på 20% reduktion - eller mere - af
drivhusgasudledningerne fra have-/park affald.
DAKOFA vil i planperioden, særligt via det nyetablerede klimanetværk, fokusere på
implementeringen af den politiske aftale ” Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær
økonomi ”. DAKOFA vil i planperioden fokusere på, hvordan affaldssektoren kan bidrage
nationalt og internationalt gennem bl.a. omstillingen til cirkulær økonomi samt på,
hvorledes klimaeffekter ved forebyggelse og genbrug kan synliggøres. DAKOFA vil ligeledes
fokusere på minimering af den direkte udledning af CO2-emissioner fra sektoren og derved
sikre videndeling om fx målemetoder, værktøjer til beregning af klimaeffekter og mulige
tekniske løsninger. DAKOFA vil i planperioden se nærmere på muligheden for en
opdatering af DAKOFAs klimaværktøj.
Fokusområderne vil i planperioden derfor være:
Opfølgning på klimamålsætningerne i den politiske aftale ”Klimaplan for en grøn
affaldssektor og cirkulær økonomi”
Klimainitiativerne i den nationale handlingsplan for cirkulær økonomi
CO2-opgørelse i forhold til affaldsforebyggelse og genanvendelse af diverse
affaldsfraktioner
Kommunale klimaplaner, virksomheders klimamål og værktøjer til opgørelse
Sammenspillet mellem affaldsafgifterne og nye CO2-afgifter
De politiske aftaler om støtte til CCS og PtX, herunder videndeling om teknologierne
Nye forsøg på at monitorere og reducere CO2-udledninger fra komposteringsanlæg,
deponier og øvrige affaldsbehandlingsanlæg.
Ø Nye rammebetingelser
Affaldssektoren står over for store systemiske forandringer. I den kommende planperiode
vil den netop vedtaget lov 898, resultaterne af forhandlingerne om forbrændingssektorens
organisering samt den kommende aftale om producentansvaret for emballage have stor
betydning for hele den danske affaldssektor. Dette gælder såvel genanvendelsesindustrien
og forbrændingsanlæggene som kommunerne. Nye regler er netop trådt i kraft 1. juli 2022
og flere nye regler træder i kraft i den kommende planperiode.
DAKOFA vil i perioden fokusere på følgende nye rammebetingelser:
Implementering af ny organisering af affaldssektoren, herunder udbud og
selskabsgørelse.
Regler for tilsyn og klassificering
Opfølgning på ny affaldsaktørbekendtgørelse og ny affaldsbekendtgørelse

Implementeringen af EU-regler, herunder øget fokus på udvidet producentansvar
Det danske udvidet producentansvar for emballage
Kommende EU-revision af affaldsdirektivet, eco-designforordningen
transportforordningen, emballageforordning etc.
Ø Bæredygtig produktpolitik
Som led i EU’s handlingsplan for cirkulær økonomi har Kommissionen i marts 2022 lanceret et
forslag til ny EU ecodesign forordning, der skal gøre produkter mere holdbare, pålidelige,
genbrugelige, opgraderbare, reparerbare og nemmere at vedligeholde, sætte i stand og
genanvende samt mere energi- og ressourceeffektive samt generere mindre affald. Forordningen
omfatter alle produkter, der markedsføres i EU undtagen fødevarer, foder og medicinalvarer.
Alle produkter skal fremover have et digitalt produktpas, der skal hjælpe forbrugerne med at
vælge de bedste produkter og give andre dele af værdikæden information om fx reparation eller
genanvendelse. Hvilken information produktpasset skal indeholde, vil blive fastlagt som en del af
de produktspecifikke krav, men der lægges op til, at forskellige dele af værdikæden skal have
adgang til den information, der er relevant for dem. Kommissionen skal etablere et register for alle
produktpas.
Udover forordningen arbejdes der også på en EU-taksonomi for bæredygtige investeringer,
hvorunder cirkulær økonomi er en af de seks miljøparametre som virksomhederne skal leve op til.
Endelig oprustes der både på EU-niveau og nationalt niveau på indsatserne mod greenwashing og
krav om bæredygtige kriterier for offentlige indkøb.
DAKOFA vil derfor i planperioden fokusere på:
Ny bæredygtig produktpolitik
Regulering af produkters holdbarhed, genbrugelighed, opgraderingsmuligheder
Øget indhold af genanvendte materialer i nye produkter
Skærpelse af regler for destruktion af usolgte produkter
Digitalt produktpas
Obligatoriske kriterier for offentlige indkøb
Taksonomi, bæredygtige investeringer og CØ
Bekæmpelse af greenwashing
Ø Indsamling og sortering
Affaldsdirektivets ambitiøse genanvendelsesmål er implementeret i den nationale plan for
cirkulær økonomi, der udgør det for den nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald
2020-2032. I denne fremgår det, at hvis Danmark skal i mål med de høje mål for reel
genanvendelse skal danskerne udsortere langt mere affald og flere fraktioner. Det kræver både en
øget indsat hos borgere, virksomheder og hos kommunerne at få etableret disse nye
indsamlingsordninger. Samtidig i affaldsbekendtgørelsen stilles krav om udsortering af de 10
fraktioner ved husstandene og hos virksomheder, der genererer husholdningslignende
erhvervsaffald, er der netop vedtaget nye regler, der giver kommunerne mulighed for at tilbyde

indsamling af husholdningslignende erhvervsaffald hos virksomhederne, hvis dette i art og
mængde svarer til affald fra en husholdning.
Mange kommuner har allerede etableret nye indsamlingsordninger andre har søgt om
dispensation, men i planperioden forventes det at de fleste kommuner får indført indsamlingen af
de 10 fraktioner, herunder tekstiler som har en frist på 1. juli 2023.
I jagten på øget genbrug og genanvendelse er det ligeledes vigtigt at forbedre både
storskraldsordninger og sorteringsmulighederne på genbrugsstationerne. Der vil i planperiode
blive indført krav om genbrugsområder på genbrugspladserne samtidig med, at det er nødvendigt
at få indført bedre sortering i det offentlige rum.
DAKOFA vil derfor i perioden fokusere på følgende emner inden for indsamling og sortering:
Udrulning af de 10 fraktioner hos husstande, sommerhuse, institutioner og virksomheder
De ambitiøse genanvendelsesmål og ny opgørelsesmetode for genanvendelse.
Indsamling og sortering på genbrugspladserne, herunder indsamling til genbrug og regler
for afsætning
Nye storskraldsordninger og bedre sortering, der sikrer høj reel genanvendelse og
forberedelse med henblik på genbrug, herunder øget fokus på møbler og madrasser.
Direkte tilbagetagningsordninger
Indsamling af emballage og overdragelse til producentansvaret
Indsamling og sortering i det offentlige rum
Ø Reparation og genbrug
Både i den kommende bæredygtige produktforordning, affaldsdirektivet, WEEE-direktiv,
emballagedirektivet arbejdes der med at forbedre mulighederne for genbrug og reparation af
produkter. Derudover stilles der i affaldsdirektivet krav til de nationale forebyggelsesplaner. I takt
med, at cirkulær økonomi vinder frem både i de private erhverv og hos kommunerne, sker der et
øget fokus på indercirklerne i den cirkulære økonomiske model.
Derudover indføres der, som nævnt, krav om at der på alle genbrugspladser skal være mulighed
for at aflevere til genbrug. I takt med, at omstillingen til en cirkulær økonomi accelereres, vil der
komme et større fokus på de to øverste lagt af affaldshierarkiet. Endelig arbejdes der at udvikle en
model for, hvordan EU-landene skal sætte mål for genbrug og afrapporterer til Kommissionen.
DAKOFA vil i planperioden fokusere på følgende områder:
EU-direktiverne og forordningers krav om reparation, genbrug, forberedelse med henblik
på genbrug samt kommende målsætninger for genbrug.
Opgørelser over genbrug og måling af forebyggelse
Bedre datagrundlag for opgørelse af mængderne, der går til forberedelse med henblik på
genbrug, da disse mængder tæller med i genanvendelsesprocenten
Initiativer i den nationale affaldsforebyggelsesplan
Videndeling og samarbejde om reparationsinitiativer i Danmark.

Ø Bygge- og anlægsaffald, jord og råstoffer
DAKOFA følger de nationale initiativer for håndtering af bygge-og anlægsaffald, herunder
kommende initiativer inden for selektiv nedrivning og skærpede krav til genanvendelse og
genbrug. Derudover vil der være et fortsat fokus på den nye nationale plan for bæredygtigt
byggeri samt klimaplanen for byggesektoren.
Endelig vil DAKOFA arbejde for at bringe viden om de sekundære råvarers kvalitet på niveau med
primære råvarer med henblik på at skabe et marked for disse materialer. Der sættes fokus på,
prøvetagning, sporbarhed, dokumentation (herunder anmeldelse), samspil med krav til
byggematerialer og byggetekniske forskrifter samt sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel.
I planperioden vil DAKOFA herunder følge og deltage i debatten om bæredygtig jordhåndtering.
Både jord som affald og bygge-og anlægsaffald skal i stigende grad betragtes som vigtige
sekundære råstoffer. Dette sker i takt med, at de primære råstoffer i Danmark svinder. DAKOFA vil
dermed også se på hele den danske råstofplanlægning i relation til kortlægning og intelligent
planlægning af brugen af de sekundære råstoffer fra bygge- og anlægsaffald og jord som affald.
DAKOFA vil inden for dette fokusområde have fokus på følgende emner i planperioden:
Initiativer vedr. håndtering af B&A-affald i den nationale affaldsplan for CØ og den
nationale strategi for bæredygtigt byggeri, herunder
Genbrug og genanvendelse af byggematerialer
Klimagevinster ved cirkulært byggeri
Undgåelser farlige stoffer
Vejen til øget reel genanvendelse af bygge- og anlægsaffald
Initiativet i klimaplanen om at bygge- og anlægssektoren skal udsortere 25% af plasten til
genanvendelse i 2025 og 75% i 2023.
Bæredygtig jordhåndtering
Den danske knaphed på råstoffer og fremtidens planlægning
Ø Bioøkonomi
Den nationale handlingsplan for cirkulær økonomi ser også på det biologiske kredsløb. Det er en
målsætning at udnytte biomassen bedre. Der anses for at være et stort økonomisk og
miljømæssigt potentiale i at blive bedre til at højværdiudnytte den danske biomasse, der i dag ofte
anvendes til lavværdiformål eller slet ikke udnyttes. Gennem bioraffinering kan man konvertere
biomasse til biologiske komponenter, der kan bygges op igen og derefter udnyttes til flere formål
som fx sukker, lignin, metan, fedt og protein, som kan indgå i produktionen af fx medicin,
fødevarer, foder, materialer og energi.
Det er regeringens mål at sikre mere værdi fra fornybare råvarer, og følgende indikatorer
anvendes:
o Andelen af biomasse i det indenlandske materialeforbrug (DMC).
o Mængden af madaffald i de forskellige fødevareværdikædeled.

o Mængden af genanvendt bioaffald per indbygger.
o Andelen af genanvendelse af fosfor fra spildevandsslam.
DAKOFA vil fremadrettet, og i planperioden fokusere på udviklingen inden for bioøkonomien,
herunder ligeledes de forsknings- og udviklingsprojekter inden for mere højværdig anvendelse af
biomassen i Danmark.
Derudover vil der være fokus på indsamling af madaffald og undgåelse af madspild.
Hvad angår haveaffaldet, vil der også blive set på nye muligheder for reduktion i CO2emissionerne.
DAKOFA vil på baggrund af ovenstående have fokus på:
Fokus på bioøkonomiske løsninger i tråd med handlingsplanen for cirkulær økonomi
Håndtering og anvendelse af haveaffald i et klima- og ressourceperspektiv
Indsamlingskrav af madaffald fra husholdninger, institutioner, sommerhuse og erhverv
Mindre madspild
Håndtering af virksomheders biologiske restprodukter
Videndeling på tværs af kommunerne, og på tværs af servicesektoren.
Ø Tekstiler
EU’s tekstilstrategi samt kommende krav om husstandsindsamling af tekstilaffald vil danne
rammen for aktiviteterne på tekstilområdet.
Den europæiske strategi er ambitiøs med målet om at alle tekstilprodukter, der markedsføres i EU
i 2030 er:
Ø Langtidsholdbare og genanvendelige
Ø Er i stort omfang produceret med genanvendte fibre, fri for skadelig kemi og produceret
med hensyntagen til sociale rettigheder og miljø
Ø Tekstiler har en høj kvalitet og en overkommelig pris samtidig med at forbrugerne
anvender produkterne længere
Ø Fast fashion er umoderne, og genbrugs- og reparationsydelser, som er økonomisk rentable,
er udbredte og tilgængelige - Nyt Motto #ReFashionNow
Ø Producenterne tager ansvar for deres produkter gennem hele værdikæden i en
konkurrencedygtig, robust og innovativ tekstilsektor – også når produkterne er blevet til
affald.
Langt de fleste mål vil blive opnået gennem den kommende bæredygtige produktforordning, der
vil stille krav til nye tekstilprodukter. Derudover vil der blive foreslået ændringer til
affaldsdirektivet i 2023, hvor det forventes, at Kommissionen vil foreslå, at der introduceres et
obligatorisk udvidet producentansvar for tekstiler. Affaldsdirektivet indeholder allerede et krav om
separat indsamling af tekstiler i 2025, og Danmark har valgt at indføre indsamlingskravet for
virksomheder d. 31. december 2022 og for private husstande fra 1. juli 2023. De kommende

sorterings- og indsamlingskriterier ligger klar, og der er i gang sat et omfattende nationalt
partnerskab, der skal hjælpe systemet i gang.
DAKOFA vil derfor i den kommende planperiode fortsætte med at danne netværk på tværs af hele
værdikæden, men der vil uden tvivl være et meget stort fokus på, hvordan vi i Danmark fra 1. juli
2023 håndterer det tekstilaffald, der fra denne dato vil blive indsamlet.
Inden for dette fokusområde vil DAKOFA i planperioden fokusere på følgende emner:
Initiativer i EU-strategien for tekstiler, herunder kommende forslag om udvidet
producentansvar
Obligatorisk husstandsindsamling i 2023 og indsamling fra erhverv i 2022 samt vejledninger
om indsamling og sortering
Videndeling om nye teknologier til sortering, separation, genanvendelse og genbrug
Nye nationale partnerskaber vedr. tekstiler samt forskningsmission om tekstiler
Ø Plast og emballager
Danmark skal, som alle andre EU-lande, nå emballagedirektivets mål om 50% reel genanvendelse
af emballageplast i 2025 og 55% i 2030. Affaldsbekendtgørelsens krav om udsortering af alt plast
ved alle husstandene vil, alt andet lige, bidrage gevaldigt til, at mængderne af udsorteret plast til
genanvendelse vil stige. Endelig stiller affaldsbekendtgørelsen krav om, at kommunerne i deres
udbud og kontrakter stiller krav om 60% reel genanvendelse af de indsamlede mængder, hvilket
anses for et ambitiøst niveau. Det er ikke alle kommuner, der i dag indsamler plast ved
husstandene, så der skal først og fremmest etableres indsamlingsordninger. Virksomhederne skal
fra 31. december 2022 ligeledes etablere særskilt indsamling af husholdningslignende
erhvervsaffaldsplast.
Plast og emballager har i et særligt fokus i Kommissionens handlingsplan for cirkulær økonomi. For
at sikre, at al emballage i EU kan genbruges eller genanvendes på rentabel vis inden 2030, som
foreskrevet i EU’s plaststrategi, vil Kommissionen i 2021 revidere emballagedirektivet, så det bliver
til en emballageforordning med henblik på at styrke de væsentlige krav til emballager og overveje
andre foranstaltninger med fokus på at:
• nedbringe (over)emballering og emballageaffald, bl.a. ved at fastsætte mål for og andre
foranstaltninger til nedbringelse af affaldsmængden
• fremme at emballage designes med henblik på genbrug og genanvendelse,
• overveje at mindske kompleksiteten i emballeringsmaterialer, herunder antallet af
materialer og polymerer, der anvendes.
Regeringen har tidligere forvarslet en ny plasthandlingsplan, der vil erstatte den nuværende
nationale plaststrategi og have fokus på reduktion af forbruget samt sikre færre emballagetyper.
Af øvrige emballager vil der være fokus på fødevarekartoner, da disse ligeledes indgår som en af
de 10 obligatoriske fraktioner, der skal husstandsindsamles. Fødevarekartoner er en ny fraktion
for stort set alle kommunerne i Danmark, hvilket betyder, at der er brug for videndeling og
videnopbygning vedrørende indsamlingsleddet og genanvendelsesmulighederne.

DAKOFA vil under dette fokusområde behandle følgende emner:
Målsætninger for plast i den politiske aftale samt i CØ-planen, herunder reduktion af plast i
forbrændingsanlæg
Opnåelse af 60% reel genanvendelse
Udrulning af husstandsindsamling også i sommerhuse samt hos erhverv fra 31. december
2022
Implementering af krav til det udvidede producentansvar og modulated fees
Evt. ny national handlingsplan for plast
Nye ambitiøse genanvendelsesmål for plastemballage i emballage og en revision af EUdirektivet til en forordning
Kommende EU-krav til indhold af genanvendt plast i nye produkter
Videndeling om nye projekter og teknologier for sortering og genanvendelse af plast
Ø Elektrisk og elektronisk affald
Som led i EU's handlingsplan for cirkulær økonomi arbejdes der på et initiativ om cirkulær
elektronik, der er en at de prioriterede produktkategorier i EU's handlingsplan for cirkulær
økonomi. Derudover er der i et forslag til en politisk ramme for bæredygtige produkter, der
indeholder blandt andet "ret til reparation". Initiativet vedrørende cirkulært elektronisk udstyr,
herunder blandt andet en universalopladerløsning og et belønningssystem for returnering af
gammelt udstyr. Kommissionen har allerede præsenteret forslaget
om en universalopladerløsning og forventes at diskutere begrænsning af anvendelsen af visse
farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. I det ovenstående tiltag lægges der også op til en
evaluering af WEEE-direktivet. I Danmark er man netop nu i gang med at implementere
affaldsdirektivets regler i elektronikbekendtgørelsen. Endelig indeholder den nationale
handlingsplan for cirkulær økonomi et ønske om at modernisere producentansvaret for
elektronikaffald for at fremme genbrug, genanvendelse og korrekt registrering.
DAKOFA vil i derfor i planperioden fokusere på følgende:
EU’s Circular Electronic Initiative, herunder længere levetid og reparerbarhed og mulighed
for opgradering.
Modernisering af det danske producentansvar for elektronikaffald for at fremme genbrug,
genanvendelse og korrekt registrering
Implementeringen af affaldsdirektivets nye minimumskrav for den udvidede
producentansvarsordning for elektronik
Evaluering af WEEE-direktivet i 2023
Ø Farligt affald
I den kommende planperiode vil der blive sat fokus på farligt affald både fra husholdninger og
erhverv. Farligt affald er ligeledes en af de 10 fraktioner, der skal husstandsindsamles. DAKOFA vil
følge implementeringen af de nye ordninger samt fortsat arbejde for at opbygge sektorens

kompetencer i forhold til klassificering af farligt affald gennem afholdelse af kurser for netop
klassificering af farligt affald.
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
de 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 håndtering og
behandling af disse.
DAKOFA vil i planperioden fokusere på følgende:
Fokus på miljørigtig håndtering af farligt affald og farlige stoffer i affald til genbrug og
genanvendelse
Klassificering af farligt affald
Husstandsindsamling af farligt affald
Håndtering af PFAS

