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Den danske affalds- og ressourcesektor er en bredt sammensat sektor, og 
virksomhederne er typisk små, hvilket kan gøre det vanskeligt at få fodfæste på 
eksportmarkedet. Mere fokus på synergi, fælles læring og samarbejde er derfor 
nødvendigt, hvis vi vil vækste ved hjælp af salg af teknologi og serviceydelser i 
udlandet. Der findes allerede mange offentlige og private organisationer og 
virksomheder, der tilbyder kvalificeret hjælp til eksport, men den danske affalds- og 
ressourcesektor har muligvis langt større eksportpotentiale, end hvad der udnyttes i 
dag. 
 
I forbindelse med EU’s kommende lovpakke om cirkulær økonomi forventes det, at 
medlemsstaterne inden for de næste par år kommer til at implementere de øgede 
krav til indsamling og genanvendelse i deres lovgivning. Det skaber et momentum 
for danske teknologier og serviceydelser, som generelt er langt fremme i forhold til 
en lang række af vores europæiske broderlande. 
 
”Vi skal have identificeret og beskrevet de danske spidskompetencer inden for 
affalds- og ressourceområdet og fundet flere praktiske modeller, så gode danske 
løsninger fra både små og større virksomheder kan komme på arbejde i udlandet”, 
udtaler DAKOFAs direktør, Ole Morten Petersen, som fortsætter: ”Kommunerne og 
de kommunale selskaber kan i denne sammenhæng spille en vigtig rolle som 
udstillingsvindue for affalds- og ressourceområdet, så her er tale om endnu en mulig 
synergieffekt ved et øget samarbejde mellem offentlige og private aktører”. 
 
Erfaringer fra andre sektorer viser, at branchen kan hjælpe sig selv ved et forstærket 
samarbejde og fælles visioner. Inspireret af vindenergi-sektoren afholdt den danske 
vandsektor et vandtopmøde i 2015, hvor deltagerne udpegede og forpligtede sig til 
en række initiativer og mål for at understøtte udviklingen af vandteknologi og 
offentligt-privat vandsamarbejde. Det er til gavn for danske arbejdspladser og 
eksport, og den resulterende Vandvision 2025 er nu under udmøntning, og 
opdaterede handlingsplaner udarbejdes. 
 
DAKOFA har indledt det nye projekt, som bærer titlen: ”Øget teknologieksport fra 
affalds- og ressourcesektoren” med en målrettet interessentanalyse, hvor relevante 
organisationers igangværende arbejde og erfaringer på området inddrages. Det nye 
projekt skal supplere de eksisterende tiltag, udfylde huller og være brobygger. 



Projektet igangsættes officielt ved et åbent kick-off seminar den 5. oktober 2016 hos 
DAKOFA. Program for seminaret er tilgængeligt på DAKOFAs hjemmeside. Seminaret 
efterfølges af fokusgruppe-workshops tre steder i landet, som vil opsamle de 
nødvendige inputs fra branchen. Det skal guide arbejdet hen imod en dansk vision 
og fælles handlingsplan for øget eksport af viden og teknologi fra affalds- og 
ressourcesektoren. 
 
DAKOFA faciliterer projektet på vegne af Miljøstyrelsen, og det forventes at være 
afsluttet ved årets udgang. 
 


