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Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2013/2014
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 strategidelmålet for 2012-14 om, at
videreudvikle det etablerede kompetencecenter.
Som vanligt har DAKOFA indhentet input til handlingsplanen gennem forårsmødet i Teknisk Råd
den, som blev afholdt den 14. marts 2013, hvor fokus for mødet var grøn vækst i affaldssektoren.
Dette møde ledte til formulering af en række ønsker til det kommende handlingsprogram inden for
dette fokusområde. Den 22. april 2013 afholdt DAKOFA sit årlige møde for alle DAKOFAs
netværk, som på baggrund af sekretariatets ”tour-de-force” i alt nyt fra krystalkuglen, diskuterede
og formulerede deres ønsker til handlingsplanen. Nogle af netværksdeltagernes input er dog
allerede en del af den nuværende strategi, og vil derfor ikke kunne genfindes i nærværende udkast
til den årlige handlingsplan.
Som altid skal DAKOFAs handlingsplan ikke læses som en udtømmende plan for DAKOFAs
aktiviteter i 2013-14, 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.
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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 2013-14
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.
Udover at være baseret på de nævnte input fra Teknisk Råd og fra det årlige møde for alle
DAKOFAs netværk, tager planen ligeledes udgangspunkt i de eksisterende handlingsplaner for de
enkelte netværk samt aktuelle og kommende politiske tiltag, som forventes at have en væsentlig
betydning for affaldssektorens viden- og kompetenceudviklingsbehov i 2013-14.
1.1. Aktuelle og kommende politiske tiltag
Følgende eksisterende og kommende politiske udspil anses for vigtige for affaldssektorens
rammebetingelser og udviklingsbehov:





Regeringens vækstplan; herunder vækstplanen for vand-, bio- og miljøteknologi
Ressourcestrategi del 1 og 2
Modernisering af affaldssektoren
Regeringens energi- og klimaplan.

2.2. Faglige fokusområder for DAKOFA 2013-2014
Nedenfor er de faglige fokusområder struktureret under overordnede hovedtemaer.
Vækst og grøn omstilling:
 Nye vækst- og forretningsmuligheder; herunder puljer til innovation og teknologiudvikling
 Innovation i sektoren
 Førerpositioner inden for affaldssektoren i bl.a. EU
 Eksport af dansk affaldsteknologi
 Markedets vilkår/behov for sekundære råvarer
 Nye samarbejder på tværs af sektorer og nye samarbejdsformer; herunder muligheder for
OPS
 Det kommende nationale initiativ for industriel symbiose
 Modernisering af affaldssektoren (den ventede fase 2. af affaldsreformen)
 Affaldssektoren som en del af den kommende ”state-of-green tours” for udenlandske gæster
til Danmark.
Ressourceeffektivitet/ressourcestrategi :
 Rammevilkår for en ressourceeffektiv sektor (barrierer for ressourceeffektivitet)
 Styringsinstrumenter; herunder f.eks. skatter/afgifter, ressourcepræmier, pantordninger,
udvidet producentansvar osv.
 Øget affaldsforebyggelse og genanvendelse; herunder målemetoder og operationelle
værktøjer
 Indsamlings-, sorterings- og genkendelsesteknologier
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Sortering og indsamling af bioaffald og de tørre fraktioner fra husholdningerne
Forbehandlingsteknologier og kvalitet i genanvendelsen
Næringsstofkredsløb (fosfor og kvælstof)
Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald
Kommende bekendtgørelse om selektiv nedrivning
Genanvendelse og behandling af shredderaffald
Genanvendelse af sjældne jordarter og kritiske metaller i elektrisk og elektronisk affald
Standardisering og/eller certificering af sekundære produkter
Kommunernes rolle som ressourceforvaltere/råvareleverandører; herunder fokus på
tilsyn/kontrol
Videndeling i hele ressourceværdikæden
Indikatorer for ressourceeffektivitet
Fokus på materialekredsløb og affaldsstrømmene
Borgernes adfærd i relation til indretning af fremtidens affaldssystemer
Forebyggelse og forberedelse med henblik på genbrug (ressourcestrategi del 2)
Finansiering af affaldsforebyggelse.

Miljøbeskyttelse, herunder beskyttelse af jord og grundvand samt håndtering af farligt affald:
 Regelsæt i relation til jord og grundvand
 Sammenhæng mellem kriterier/grænseværdier i bekendtgørelser
 Den igangværende revision af deponeringsbekendtgørelsen
 Forventet nye regler for håndtering af lettere forurenet jord
 Forventet revision af genanvendelsesbekendtgørelsen
 Lovforståelse og 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
 Miljøkvalitet ved genanvendelse og nyttiggørelse
 Spredning af farlige stoffer
 Kortlægning af strømme af farligt affald i Danmark og tilgængelige behandlingsteknologier
 Innovationsbehov i relation til behandling af farligt affald
 Resultater fra den tværministerielle arbejdsgruppe, som ser på konsekvenser af indførelsen
af afgift på deponering af farligt affald
 Udfordringer i forbindelse med affaldsregisteret og indberetning til affaldsdatasystemet
 Evt. særlige udfordringer med nanoaffald.
Energi og klima:
 Nye beslutningsstøtteværktøjer til kvalificering af beslutninger om materialegenanvendelse
kontra energiudnyttelse
 CO2 kvotesystemets udvikling og mekanismer
 Metoder til bestemmelse af CO2-emissioner
 Afgifter på forbrænding; herunder afgifter på forbrænding af farligt affald
 Affaldets rolle i klima-/energiplanen og fremtidens energisystem
 Biogasudviklingen og synergieffekten til landbruget
 Alternative drivmidler til bl.a. indsamlingskøretøjer
 Restprodukter fra energinyttiggørelse
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2.3. Kommende EU-tiltag, som vil blive overvåget i 2013-14
Ressourcekøreplanens mål og fokusområder:














Endelig vedtagelse og tiltag fra 7. miljøhandlingsprogram: ”Et godt liv i en
ressourcebegrænset verden”
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
Markedet for sekundære råstoffer
Bestemmelse af genanvendelige materialer med henblik på at minimere energiudnyttelsen af
disse materialer (mod nul restaffald / ”zero waste”)
Nul deponering af genanvendelige og kompostérbare materialer
Forvaltning af næringsstof kredsløb (kvælstof og fosfor)
Kommende plaststrategi for at opnåelse af en bedre behandling
50 % reduktion af madspild – kommende initiativ om en bæredygtig fødevaresektor
Styringsinstrumenter ved opbygning af et indre marked for grønne produkter og
organisationer (mærkninger og certificeringer)
Kommende End-of-Waste kriterier (sætter også trends for indsamling og behandling af
affald)
Etableringen af EU- Innovationspartnerskaber (sjældne råstoffer).

Øvrige EU-tiltag:
 Revision af R1-formlen i affaldsdirektivet med en ny klimafaktor
 Revision af deponeringsdirektivets målsætninger
 Revision af emballagedirektivets målsætninger
 Nye EU-regler for klassificering af farligt affald
 Revision af affaldsdirektivet
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.
 Implementeringen af det nye reviderede WEEE-direktiv, gældende fra 15. februar 2014.

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







Dialog med aktører fra de øvrige led i ressource-værdikæderne (”kompetencecenter for
ressourcesektoren”)
Nye fora og netværk med fokus på ressourcekredsløb
Kommunikation med henblik på samarbejde mellem aktørerne
Samarbejdsdrevet innovation i affaldssektoren (skabe nye samarbejdsformer)
Samarbejde med diverse brancheorganisationer for producenter
Løsningsfokusering ved bl.a. at undersøge og synliggøre barrierer og problemstillinger.
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Indhente internationale erfaringer
Samle facts og stille dem til rådighed for medlemmer og pressen
Medvirke til højere lødighed og faglighed i affalds- og ressourcedebatten i medierne
Skabe debat på hjemmesiden
Konsekvensfokuseret nyhedsformidling.

