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Handlingsplanen udgør 1.skridt i realiseringen af DAKOFAs strategi for 2012-16 med det
overordnede endemål at danne et kompetencecenter for hele den danske affaldssektors
ressourceforvaltning.
Handlingsplanen er som i de foregående år opdelt i en organisatorisk og en faglig plan.
A: Organisatorisk handlingsplan
Nedenfor opridses de organisatoriske tiltag, som foreslås taget op i planperioden:
1) Øge fokus på faciliteringen af eksisterende netværk.
I denne periode vil de konkrete handlingsplaner for de enkelte netværk blive revideret
2) Facilitere netværksdannelser blandt medlemmerne af DAKOFAs netværk
En særlig indsats for at aktivere bl.a. medlemmernes brug af deres personlige profiler på
hjemmesiden ved en sekretariatsbetjent indføring i hjemmesidesystemet vil fortsætte. Derudover vil
der blive arbejdet med at aktivere kommunikationen mellem medlemmerne, også udenfor møderne.
3) Sikre kompetenceudviklende aktiviteter for de enkelte netværk
Herunder udvikling af netværksrelaterede portaler, seminarer, workshops og kurser.
4) Satse på bilaterale samarbejdsrelationer mellem sekretariatet og de enkelte medlemmer
Tilbud om særlige DAKOFA aktiviteter i samarbejde med de enkelte medlemmer – herunder
foreninger - vil fortsætte.
Der vil være virksomhedsbesøg, blive arbejdet på at levere en mere direkte sparring, samt på
udviklingen af særlige kompetenceudviklende aktiviteter efter medlemmernes behov.
5) Sikre hurtigheden, kvaliteten og bredden i nyhedsformidlingen – sikre at nyhederne
dækker nyhedsbehovet for DAKOFAs netværk
Der vil fortsat blive satset på kvalitet og hurtighed i nyhedsformidlingen. Der vil således i perioden
blive arbejdet målrettet med at overvåge og dække netværksområderne og hermed udvide den
specifikke nyhedsformidling med direkte mail-service til de berørte netværk. Der vil ligeledes blive
arbejdet på at få medlemmerne til at indikere deres særlige interesser i medlemsprofilerne, med det
formål at målrette nyhederne direkte til medlemmernes interesser.
6) Videreudvikle eksterne aktiviteter ved bl.a. foredrag og facilitering
DAKOFA vil i planperioden fortsat bidrage med faglig bistand i form af foredrag og indlæg på
konferencer og netværksmøder i såvel ind- som udland. Der vil ligeledes blive tilbudt facililitering
af eksterne workshops, seminarer.

7) Videreudvikle dialogen med relevante myndigheder og organisationer
Der vil fortsat blive satset på et tæt samarbejde og koordinering med relevante myndigheder og
foreninger/organisationer.
8) Facilitere netværksbaseret strategiarbejde
Der vil blive arbejdet på at samle sektoren og dens strategiudvikling i DAKOFAs netværk og i
Teknisk Råd
9) Afsøge muligheder for nye kompetenceudviklende aktiviteter
I perioden vil der blive afsøgt muligheder for bl.a. afholdelse af kurser.
10) Styrke det tværfaglige samarbejde ved afholdelse af fælles netværksmøder
En særlig indsats vil bestå i at sikre koordination af det faglige arbejde i de enkelte netværk ved at
afholde fælles netværksmøder, for derved at sikre, at der sker en drøftelse og konklusion af
tværfaglig karakter.
11) Skabe overblik over medlemmernes kompetencebehov på netværksmøderne
12) Sikre kvalitet i netværksarbejdet ved afholdelse af fællesmøde med de netværksansvarlige
og DAKOFAs bestyrelse
Dette er en ny aktivitet som skal sikre at bestyrelsen får indblik i det faglige netværksarbejde og at
dette virker som en styrkelse af DAKOFAs faglige profil i overensstemmelse med DAKOFAs
vedtagne strategi for 2012-2016.
B: Faglig handlingsplan
1) Fase 1 af affaldsreformen






Fortsat arbejde med implementeringen af den nye bekendtgørelse i DAKOFAs jura- og
kommunale netværk
Fortsat opdatere portalen for affaldsbekendtgørelsen
Gennemføre kursus om kommunal sagsbehandling – jura og praksis, som led i
arbejdsprogrammet for det affaldsjuridiske netværk. Første kursus vil blive evalueret af
såvel affaldsjuridisk netværk som kommune-netværket
Identificere nye kursusområder

2) Fase 2 af affaldsreformen


Det forventes at regeringen i planperioden offentliggør fase 2 af affaldsreformen. Dette
emne vil blive behandlet på tværs af alle DAKOFAs netværk.

3) EU tiltag.
 Affaldsdirektivets krav og implementering















National ressourcestrategi del 1 forventes at ville implementere affaldsdirektivets krav til
de nationale affaldsplaner og dermed danne rammen for de kommunale planer.
Endvidere forventes den nationale ressourcestrategi at indeholde implementeringen af
affaldsdirektivets krav til separat indsamling, bioaffald og
genanvendelsesmålsætningerne, således som det fremgår af resultatet af DAKOFAs
ressourcecamp 29. marts 2012. Ressourcestrategien vil blive behandlet på tværs af alle
DAKOFAs netværk samt blive behandlet i relation til flere af DAKOFAs arrangementer
i planperioden.
o Kommunale affaldsplaner skal udarbejdes og følge den nationale ressourceplan,
senest pr 1.1. 2014. Emner for de kommunale affaldsplaner vil blive behandlet i
kommunenetværket og være tema for konferencer og seminarer. DAKOFA vil i
planperioden opdatere og udbygge portalen for affaldsplanlægning.
National ressourcestrategi del 2. Denne skal implementere affaldsdirektivets krav om
affaldsforebyggelsesprogrammer.
o I forbindelse med udarbejdelsen af den nationale ressourcestrategi del 2
planlægger DAKOFA at afholde Ressource-camp 2 om affaldsforebyggelse,
såfremt den nødvendige finansiering tilvejebringes
o DAKOFA har fået tilsagn om fortsat at koordinere Miljøstyrelsens indsats i
forbindelse med EU’s affaldsforebyggelses uge i 2012. DAKOFA vil i den
forbindelse arbejde for at se denne indsats i sammenhæng med ressourcestrategi
2.
Kommissionens revision af målsætningerne i affaldsdirektivet er foreslået udvidet med
særskilte indsamlingsmål for bl.a. bioaffald. DAKOFA vil følge og formidle
Kommissionens arbejde med revisionen af målsætningen, da denne kan have betydning
for den langsigtede planlægning i kommunerne.
Klarificering af beregningen af genanvendelse i relation til målsætningen for
genanvendelse af husholdningsaffald. Kommissionen har udarbejdet en guideline for
beregningen af målsætningen, og DAKOFA afventer miljøstyrelsens valg af
beregningsmetode. Når denne foreligger vil DAKOFA følge og formidle metoden.
Kommissionen arbejder med at indføre kvalitets- og effektivitetskrav for genanvendelse
og dette har indflydelse på fortolkningen af begrebet genanvendelse. I et uofficielt
dokument fra Kommissionen er der allerede lagt op til at genanvendelse skal kunne
opfylde end-of-waste kriterierne for kompost, og at anden kompost bør klassificeres som
anden materiale nyttiggørelse. Miljøstyrelsen har allerede implementeret
Kommissionens fortolkning af genanvendelsesbegrebet i affaldsbekendtgørelsen.
I planperiode vil nye end-of-waste-kriterier blive behandlet og formidlet. Temaet om
affald som ressource vil bringe disse kriterier i centrum for fremtidens genanvendelse og
derfor vil der blive gennemført en konference dedikeret til dette emne.
Ifølge affaldsdirektivets artikel 22 er Kommissionen forpligtet til at vurdere
nødvendigheden af separat lovgivning på bioaffaldsområdet. Seneste meldinger tyder på
en udvidelse af målsætningen af affaldsdirektivet jf. artikel 11, og dette arbejde vil blive




overvåget og formidlet, særligt med henblik på servicering af DAKOFAs subnetværk for
biologisk affaldsbehandling.
Revision af R1 formlen med henblik på at introducere en klimafaktor vil blive fulgt og
formidlet.
Tema: Affaldsdirektivet som ”driver” for ressourceeffektivitet vil blive taget op i
konferencesammenhænge og har til formål at analysere om regel sættet understøtter
visionen om det ressourceeffektive samfund på EU-plan og i Danmark.

4) Øvrige EU tiltag










Danmark satser på at spille en aktiv rolle i udarbejdelsen af BREF-noterne på EU-plan i
forbindelse med implementeringen af IED – det nye IPPC-direktiv og miljøstyrelsen har
allerede etableret flere grupper som skal støtte miljøstyrelsen i deres arbejde. DAKOFA er
aktiv i disse grupper og vil i planperioden afholde en konference om BAT i den danske
affaldsbranche. Dette med henblik på at kickstarte udviklingen af danske BREF-noter på
affaldsområdet.
Nye EU-klassificeringsregler for farligt affald vil forsat blive fulgt i netværket for farligt
affald
EU’s ressourcekøreplan indeholder en række initiativer som vil blive fulgt og formidlet.
Processen og forhandlingerne om det 7. miljøhandlingsprogram vil blive fulgt.
Forventet revision af slamdirektivet vil blive taget op i DAKOFAs sub-netværk for slam
Kvaliteten af plastgenanvendelse forventes at blive diskuteret i kommende EU strategi for
plastaffald og denne vil blive formidlet og behandlet i relation til øget genanvendelse og
end-of-waste kriterier for plast
Generel opfølgning på initiativer vedrørende End of Waste

Netværksrelaterede emner:
1) Affald, Energi & Klima








Opfølgning på konklusionerne fra ISWA/DAKOFA konferencen ”Waste & Climate” 19.20. april 2012 og ISWAs arbejde i relation til COP18 og Rio +20
Affaldet set i lyset af fremtidens energisystem, hvor energiudnyttelsen af affaldet ses i en
større sammenhæng ift. energibehovet til el, varme og transport.
CO2 kvotesystemet vil fortsat være et fagligt emne som vil blive fulgt og formidlet
herunder:
o Forbrændingsanlæg som medforbrændingsanlæg
o valg af metoder til måling af CO2 udslippet fra forbrændingsanlæg
o Forbrændingsafgifterne
Sammenhængen mellem energi, klima og ressourceeffektivitet
Carbon management som begreb
BAT i relation til energi og klima samt muligheder for teknologiudvikling

2) Affald, jord og grundvand







Generel opfølgning vedrørende sammenhæng mellem kriterier/grænseværdier i
bekendtgørelser
En forventet revision af deponeringsbekendtgørelsen
En forventet revision af genanvendelsesbekendtgørelsen og reglerne for håndtering af
(lettere) forurenet jord, samt reguleringen af genanvendelse af affaldsprodukter på jord
(slam og organisk affald)
Udviklingen inden for genanvendelse af bygge- og anlægsaffald
Opfølgning på resultater fra DAKOFAs affaldscamp 08 i ressourcestrategiens lys – herunder fokus
på begrebet ressourcebanker og landfill mining



Bidrag til sekretariatsfunktionen i Netværk for Bæredygtig Deponering (DepoNet) – formidling af
resultater herfra



Bidrag til sekretariatsfunktionen i partnerskab for shredderaffald – formidling af resultater herfra

3) Livscyklus- og ressourceforvaltning








Kommunernes rolle som ressourceforvaltere – hvordan kan de sikre, at kredsløbet lukkes ? –
Fokus på store byer som vigtige aktører for ressourceeffektivitet, herunder begrebet urban
mining.
Opfølgning på norsk projekt om spredning af forurenende stoffer i miljøet
Fokus på renere og genanvendelige produkter – dialogskabelse mellem sektoren og
designere
Nye mål for ressourceeffektivitet – vejen fra behandlingsmål til ressourcemål
EU’s guideline for LCT og LCA som beslutningsstøtteværktøj for øget ressourceeffektivitet
(skal ses i sammenhæng med økonomi, modeller, organisering og styringsredskaber).
Den nationale ressourcestrategi del 2 om affaldsforebyggelse herunder:
o Affaldsforebyggelsesuge afholdes for miljøstyrelsen
o Ressource-Camp 2 om forebyggelse planlægges afholdt såfremt den nødvendige
finansiering kan tilvejebringes.

4) Teknologisk innovation





Støtte nye partnerskaber for affaldsteknologisk innovation – i aftalt samarbejde med CCC.
Følge op på allerede etablerede partnerskaber
o Fosfor
o Shredder
Evt. oprettelse af sub-netværk om teknologiske eksporterfaringer i branchen









Se på strategier for implementering af ny teknologi – fokus på at lære og forstå nye
teknologier, som en forudsætning for innovation i branchen, herunder miljøreguleringens
betydning for teknologisk innovation
Nyt sub-netværk for kritiske metaller i WEEE og danske nichemuligheder
Nyt sub-netværk for bygge- og anlægsaffald
Fokus på kritiske fraktioner, med udgangspunkt i affaldsstrategi 10 samt kommende
nationale ressourcestrategi
Opfølgning på miljøteknologisk handlingsprogram og andre støttemuligheder for
affaldsbranchen (MUDP).
Internationale teknologier på området i lyset af muligheder for Danmark

Andre emner:
Økonomi, modeller, organisering og styringsredskaber










Nye samfundsøkonomiske analyser om ressourceeffektivitet
Afgifternes jungle – understøtter de lovgivningen
Beslutningsstøtteværktøjer og beregningsmodeller
Ressourceeffektivitet og bæredygtighed, hvordan operationaliseres Bringezu’s trekant i
praksis (skal ses i sammenhæng med LCT og LCA)?
Den cirkulære grønne økonomi – hvad betyder den for affaldssektoren og dens aktører?
Virksomhedernes anvendelse af vugge-til-vugge principperne, opfølgning på seneste
udvikling og implementering i erhvervslivet
Det biobaserede samfund
Projekt om ressourcernes veje
Afdækning af barrierer for etablering af offentligt/privat partnerskaber

