Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2014/2015
0. Indledning
DAKOFA har en organisationsstrategi for 2012-16, som nærværende årlige handlingsplan skal ses i
lyset af. Det overordnede endemål for organisationsstrategien er at danne et kompetencecenter for
hele den danske affaldssektors ressourceforvaltning. Strategien opstiller følende overordnede mål
for DAKOFA:
 At være det samlende kompetencecenter for hele affaldssektoren
 At udvikle medlemmernes kompetencer som ressourceforvaltere i markedet
 At facilitere den nødvendige innovation i affaldssektoren
 At synliggøre affaldssektorens kompetencer – nationalt såvel som internationalt
 At stille den viden, der genereres i forbindelse med kompetenceopbygningen, til rådighed
for omverdenen som helhed til sikring af velfunderede beslutningsgrundlag i såvel den
private som den offentlige sektor.
Strategien er tidsmæssigt delt i to faser med tilhørende to delmål:
 Strategimål 1: ”Yderligere udvikling af det etablerede kompetencecenter ” 2012-14
 Strategimål 2: ” Kompetencecenteret for hele den danske affaldssektors
ressourceforvaltning” 2014-16
Strategien i sin fulde længe indeholder en lang række delmål under de to perioder (se hele strategien
her).
Nærværende handlingsplan skal særligt ses i lyset af strategimålet 2: ”Kompetencecenteret for hele
den danske affaldssektors ressourceforvaltning”
Som vanligt har DAKOFA indhentet input fra vores netværk og bestyrelsen.
Som altid skal DAKOFAs handlingsplan ikke læses som en udtømmende plan for DAKOFAs
aktiviteter i 2014-15, 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 handlingsplanen, men forudsættes afholdt inden for de faglige fokusområder,
som handlingsplanen indeholder, og som er en del af sekretariatets naturlige drift.
Udover de faglige fokusområder indeholder handlingsplanen ligeledes tiltag fra EU, som vil blive
overvåget og indgå i den faglige planlægning. Endelig er der ligeledes en række organisatoriske
fokusområder, som dog kun skal ses som supplement til DAKOFAs strategi 2012-16.
1. Udkast til handlingsplan for 2014-15

Nærværende udkast til handlingsplan indeholder derfor forslag til faglige fokusområder, et overblik
over EU-tiltag, som vil blive overvåget i perioden, samt et forslag til en række supplerende
organisatoriske fokusområder.
1.1. Aktuelle og kommende danske politiske tiltag
Følgende eksisterende og kommende politiske udspil anses for vigtige for affaldssektorens
rammebetingelser og udviklingsbehov:







Regeringens vækstplan; herunder:
o modernisering af forbrændingssektoren
o øget konkurrenceevne ved fx øget automatisering, digitalisering og
ressourceeffektivitet
Implementering af den nationale ressourceplan
Evaluering af affaldsreformens fase 1
Lanceringen af den nationale affaldsforebyggelsesstrategi
Implementering af regeringens klimaplan.

1.2. Faglige fokusområder for DAKOFA 2014-2015
Nedenfor er de faglige fokusområder struktureret under overordnede hovedtemaer.
Grøn vækst og omstilling:
 Puljer til innovation, system og teknologiudvikling – formidling og fremme af muligheder
for tilskud til affaldssektoren
 Cirkulær økonomi i teori og praksis
 Markedets vilkår/behov for sekundære råvarer med fokus på kvalitet og
afsætningsmuligheder
 Afdække innovationspotentialer i sektoren med øget fokus på tiltag i andre EU-lande
 Identificering af førerpositioner inden for affaldssektoren i bl.a. EU
 Nye samarbejder på tværs af sektorer og nye samarbejdsformer mellem den offentlige og
private sektor
 Juridiske regler for organisering af sektoren. Særligt med henblik på at skabe vækst og
arbejdspladser.
 Affaldssektoren som en del af den kommende ”state-of-green tours” for udenlandske gæster
til Danmark (Eksport af dansk affaldsteknologi)
 Identificerer barirere for ressourceeffektivitet i affaldssektoren
Ressourceplanen
 Opfølgning på ressourceplanens målsætning for genanvendelse af husholdningsaffald
 Implementering af ressourceplanens initiativer
 Styringsinstrumenter; herunder f.eks. skatter/afgifter, ressourcepræmier, pantordninger,
udvidet producentansvar osv.
 Udveksling af erfaringer med hensyn til indsamlingsordninger og kommunikation til
borgere og beslutningstagere
 Borgernes adfærd i relation til indretning af fremtidens affaldssystemer
 Fremtidens genbrugspladser
 Nye genanvendelige fraktioner og ordninger for disse
 Indsamling, sortering og afsætning af plast








Indsamlings-, sorterings-, genkendelsesteknologier og forbehandlingsteknologier
Kvalitet i genanvendelsen (upcycling/down cycling)
Affaldsdatasystemet, affaldsregisteret og tilsyn, herunder beregningen af
genanvendelsesprocenten
Øget genanvendelse af affald fra servicesektoren
Øget kvalitet i genanvendelse af bygge- og anlægsaffald
Øget indsamling og kvalitet i genanvendelsen af WEEE

Affaldsforebyggelse (er et særligt tema for 2014, grundet den kommende nationale strategi)
 Øget affaldsforebyggelse; herunder mængder, målemetoder og operationelle værktøjer,
særligt med fokus på de 5 fokusområder i den kommende nationale strategi for
affaldsforebyggelse.
 Facilitering af EU-affaldsforebyggelsesugen i Danmark
 Formidle affaldssektorens rolle i relation til affaldsforebyggelse
Miljøbeskyttelse, herunder beskyttelse af jord og grundvand samt håndtering af farligt affald:
 Sammenhæng i lovgivning i relation til miljøbeskyttelse
 Igangværende og kommende revisioner af lovgivning, herunder fx revisionen af
genanvendelsesbekendtgørelsen og deponeringsbekendtgørelsen samt kommende nye regler
om forurenet jord
 Forventede grænseværdier for PCB i bygge-og anlægsaffald
 Opfølgning på nye regler om anmeldepligt
 Miljøscreening og kortlægning af byggeri og anlæg forud for renovering og nedrivning
 Kortlægning af strømme af bygge- og anlægsaffald, herunder informationskampagnen
 Miljøbeskyttelse ved genanvendelse og nyttiggørelse
 Kortlægning af strømme af farligt affald i Danmark og tilgængelige behandlingsteknologier
og genanvendelsesmuligheder
 Jordtilstandsrapporterne under IED
 Innovationsbehov i relation til behandling af farligt affald
 Nye miljøproblematiske affaldsfraktioner, herunder nanoaffald
 Metoder og resultater fra risikovurderinger ved jordbrugsanvendelse

Energi og klima:
 Affaldets rolle i klima-/energiplanen og fremtidens energisystem
 Implementering af regeringens klimaplan
 Kommende revision af R1 formlen indeholdende en klimafaktor
 CO2 kvotesystemets udvikling og mekanismer
 Metoder til bestemmelse af CO2-emissioner
 Afgifter og kvoter på forbrænding i fremtidens energisystem
 Biogasudviklingen og synergieffekten til landbruget, herunder alternative drivmidler til bl.a.
indsamlingskøretøjer
 Restprodukter fra energinyttiggørelse

1.3. Kommende EU-tiltag, som vil blive overvåget i 2014-15
Ressourcekøreplanens mål og øvrige EU tiltag:














Implementering af ressourcekøreplanen og 7. mhp.
Tiltag, der sikrer adgang til kritiske ressourcer og forhindrer illegal eksport
Nedbringelse af affaldsmængderne pr. indbygger i absolutte tal i 2020
Nye og øgede genanvendelsesmål (mod en cirkulær økonomi) og revision af
målsætningerne i affaldsdirektivet
Revision af målene i deponeringsstrategien (Nul deponering af genanvendelige og
kompostérbare materialer)
Revision af emballagedirektivet
Implementering af plaststrategien for at opnåelse af en bedre behandling
Markedet for sekundære råstoffer
Bestemmelse af genanvendelige materialer med henblik på at minimere energiudnyttelsen af
disse materialer (mod nul restaffald / ”zero waste”)
Forvaltning af næringsstof kredsløb (kvælstof og fosfor)
50 % reduktion af madspild – kommende initiativ om en bæredygtig fødevaresektor
Kommende End-of-Waste kriterier (sætter også trends for indsamling og behandling af
affald)
Overvåge EU- Innovationspartnerskaber (sjældne råstoffer).

Implementering (i Danmark):
 Industrial Emission Directive (IED) kræver udarbejdelsen af BREF for affaldsbehandling og
for affaldsforbrænding. Miljøstyrelsen har etableret et partnerskab for affaldsbehandling
med henblik på at beskrive BAT inden for affaldsbehandling i Danmark.

1. 4. Organisatoriske fokusområder (ikke allerede omfattet af DAKOFAs strategi 2012-16)







Dialog og samarbejde med aktører fra de øvrige led i ressource-værdikæderne
(”kompetencecenter for ressourcesektoren”).
Samarbejdsdrevet innovation i affaldssektoren (skabe nye samarbejdsformer)
Samarbejde med diverse organisationer for producenter, udviklere og designere
Indhente internationale erfaringer
Samle facts og stille dem til rådighed for omverdenen
Medvirke til højere lødighed og faglighed i affalds- og ressourcedebatten i medierne

