
Affald – et CO2-neutralt brændsel?  ·  Udbud og kontrakter
’Den nye affaldssektor’ ·  Affald, energi og miljø i 25 år
Forbrændingskapaciteten, der blev væk
Områdeklassificering & jordstrømme
Affaldsrammedirektivet ·  Affaldsforebyggelse
Kompost og slam  ·  Kommunal kvalitetsstyring
Jordforureningsloven  ·  Affald og energiudnyttelse  
IT-baseret borgerservice  ·  Transportforordningen
ADR og farligt affald  ·  Fremtidens affaldssektor

Affald og LCA  ·  Elektronikskrot ·  Jordforurening  ·  Fremtidens affaldsforbrænding
Fremtidens erhvervsaffald  ·  Deponeringsanlæggenes fremtid  ·  Affaldssektoren om 10 år
Affaldet og strukturreformen  ·  Affalds- og elektronikskrotbekendtgørelserne  
Affaldet og kommunesammenlægningerne

EU's strategier og rammedirektiv  ·  Nyt EAK og farligt affald   
Forbrænding versus medforbrænding   ·  Kampen om jorden, organisk affald
Mens vi venter på affaldsredegørelsen  ·  Kommunerne,affaldet og selskaberne
’Waste Site Storries’ ·  Bygge- og anlægsaffald  ·  Nedtælling til 2007
Genbrugspladser  ·  Miljøansvar

Nye regulativer og ordninger  ·  Biologisk affaldsbehandling
Affaldsafgifter  ·  Miljø i udbud af indsamling  ·  Erhvervsaffald
Affaldsforbrænding  ·  Emballage  ·  Ny liste, farligt affald
Affaldsprognoser og -indikatorer  ·  Forurenet jord
Grønne regnskaber  ·  BSE i komposten  ·  Deponeringspakken

Slam og kompost
Producentansvar
Affaldsforbrænding
Deponering  ·  Kommunikation
Affaldsstrategi 2005-08
Forurenet jord og restprodukter
Im-, eks- og transport af affald
Kimen til de nye affaldsplaner
Effektivitet, pap og papirind-
samling
Genanvendelse af plast

Status for slamhåndtering
Affaldsminimering  ·  Affaldsdeponering
Affaldsregulativer, lov-check
Affaldsforbrænding  ·  Gråzone-affald
Membraner  ·  Affaldsplanlægning
Indsamling, husholdningsaffald
Organiske restprodukter i jordbruget
Affaldsstyring, medicinalindustrien

Elektronikskrot ·  Bygge- og anlægsaffald
Jordforurening  ·  Miljøbistand til udviklingslande
Deponeringsanlæg år 2000  ·  Slamhåndtering
Grønne regnskaber for affaldsbehandlingsanlæg
Indsamling  ·  Energy from Waste 
Nye grænser for slamanvendelse  ·  Organisk affald
Den nye affaldsbekendtgørelse  ·  Slamhåndtering

Import-eksport af affald
Slammet i morgen?
Miljøstyring i affaldsbranchen
Lossepladsdrift ·  Arbejdsmiljø
Handlingsplan ’94, gennemførelse 
Møde med Ritt Bjerregaard
Takstpolitik  ·  Erhvervsaffaldsstrategi
Forbrændingsdirektivet
Jordforurening og restprodukter
Afsætning og anvendelse af slam
og kompost

Privatisering af affaldssektoren  ·  Forbrænding  ·  Slamdisponering
Transport af farligt affald  ·  AT-anvisning  ·  Fremtidens losseplads
Høring om miljøet og EF  ·  DUAL-systemet ·  Brugerkrav til bioaffald
Indsamling og behandling af organisk affald
Affaldsbekendtgørelsen  ·  Alternativ behandling, kemikalieaffald

Energi 2000  ·  Hospitalsaffald
Slagger  ·  Forurenet jord
Fremtidens losseplads
Indsamlingsteknologi
RGA  ·  EF-direktiv
Emballage-genanvendelse
Arbejdsmiljø  ·  Danmark og EF
Alternative indsamlings-
systemer
Transport og håndtering af
affald

Virksomhedsformer  ·  Røggasrensning  ·  Genanvendelse  ·  Renere teknologi
Problemaffald  ·  Madaffald  ·  Forsortering  ·  Forbrænding  ·  Kompost
Lossepladser  ·  Institutionsaffald  ·  Røggasrensning  ·  Offentlig affaldspolitik
Genanvendelse  ·  Organisk affald  ·  Olie- og kemikalieforurenet jord

Forbrænding  ·  Grøn affaldshåndtering  ·  Affaldssortering  
Olie- og kemikalieaffald  ·  Central sortering  ·  Med-forbrænding
Sygehusaffald  ·  Ny lovgivning  ·  Lossepladsmembraner  ·  Dioxin
Biologisk behandling  ·  Landbrug og affald

KON FERENCER 1985-2007

Nye regler  ·  Farligt affald
”A/S Fortidens synder”
Gebyrdifferentiering
Studietur, DUAL  ·  Forbrænding
Affaldsplanlægning
Handlingsplan ’94
Indsamling i bymidten
Afsætning af kompost
Drikkevareemballager 

Farligt affald – anvisning & behandling ·  Affaldsafgifter og gebyrer
Offentligt/privat ·  Erhvervsaffald ·  Forbrænding, forbehandling,
Sygehusaffald – ny vejledning   ·  Stop for deponering af brændbart
Produktorienteret miljøindsats  ·   Afsætning af kompost
Jordforurening, ny vejledning  ·  Handlingsplaner på alle niveauer

Affaldsregistrering  ·  Organiske restprodukter
Farligt affald, elektronik- og bilskrot
Plast og emballage  ·  Vægtbaseret afregning
Hente-, bringe- og anvisningsordninger
Affaldsforbrænding  ·  Deponeringsdirektiv
Lov-check på affaldsplaner  ·  Nye regler
Liberalisering af affaldssektoren  

Studietur til Bruxelles  ·   Albertslund-systemet
Emballage  ·  Driftserfaringer  ·  Tinglev-møde
Forbrænding af specialaffald  ·  Miljøkontrol
Affaldsindsamling  ·  Fremtidens Europa
Debatdag med Folketingspolitikere  
Miljøministeriets handlingsplan  ·  EF-direktiv
Måleudstyr  ·  CEN-standarder  ·  Biowaste 

Internationale udviklingstendenser  ·  Indsamling af papir og pap  ·  Affaldspolitik 
Affaldet, der blev væk  ·  Slam  ·  Affaldsplanlægning  ·  Sygehusaffald  ·  Deponering
Økonomi i materialestrømme  ·  Restprodukter  ·  Renere teknologi  ·  Farligt affald, indsamling

FRA HYGI EJ N E TI L  MI L JØPROBLEM AFFALDETS GU LDALDER MEST MI L JØ FOR PENGEN E
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Hvor hen?  ·  Affaldsregistrering
DRAV-projektet ·  Lossepladser

Grundvandskontrol  ·  Slam 
Svensk affaldsbehandling
Forbrænding  ·  Dioxin
Renholdningsmateriel

Batteridirektivet ·  Affald – hvornår?  ·  VMP III og affaldet ·  Kommunale affaldsplaner
Deponering  ·  Organisk affaldsbehandling  ·  Affaldsbekendtgørelsen, revision
Affaldsplanlægning, vejledning  ·  Forenklede miljøgodkendelser  ·  Affald i naturen
Står affaldshierarkiet til troende eller debat?  ·  Udbud og arbejdsmiljø  · Jordforurening 

’Affald 21’ ·  Udbudsregler
Slagge-genanvendelse
Farligt affald, indsamling
Miljøstyring  ·  Slamhåndtering
Jord og restprodukter
Affaldsplanlægning, 29 opgaver
Forbrænding  ·  Biler og elskrot
LCA og grønne regnskaber
Deponeringsdirektivet
Arbejdsmiljø
Biologisk affaldsbehandling

DAKOFA medlem-
mer i 2007:

250

DAKOFA med-
lemmer i 1982:

79

Deponerings-
procent i 1985:

39

Deponerings-
procent i 2005:

7

MST-rapporter 

MST-rapporter
i 2007:

24

REGU LERI NGSFASEN
Deponeringsaf-gift 1990:

40 kr/t.

Deponerings-
afgift 2007:

375 kr/t.

Sverige gør krav på
Hesselø

Bhopal-ulykken i Indien
dræber 3.000 øjeblikkeligt
og derefter anslået mindst

120.000

Første udgivelse af 
’Steen & Stoffer’

’Indre marked’
(Fællesakten) vedtages

gennemført i løbet af 7 år

Gorbatjov bliver
SOVJETUNIONENS

leder

Palme myrdes

Simpsons ser 
dagens lys

Tjernobyl-ulykken sender
danske køer ind på stald
igen og radioaktivt ned-
fald kan spores på store

dele af den nordlige halv-
kugle – helt til Kamchatka

Fællesakten træder i kraft
- EF bliver til EU

Rust lander på
Den Røde Plads

Brundtlandrapporten 
’Vor fælles fremtid’

udkommer

Sommerspiret styrter 
i havet, rutefly i Lockerbie

og DAKOFAs økonomi 
i grus

VU’s Lars Løkke
Rasmussen kommer i

protest mod ’Operation
Dagsværk’ afghansk

mujahedinbevægelse til
undsætning i krigen mod
sovjetiske invasionsstyrker

med en pengegave på
600.000 kr og poserer

med AK47
Massakre på den

Himmelske Freds Plads i
Beijing

De to tysklande 
genforenes

Scandinavian Star 
brænder

Golfkrig I

Nelson Mandela 
sættes fri

Estland, Letland og
Litauen selvstændige

Linux frigives til 
internettet

Sovjetunionen 
opløses

Kulstof-nanorør
opfindes

Kærgården 
markedsføres

Rio-topmøde om bære-
dygtig udvikling

Maastricht-trakten 
i kraft og der skydes 

i den anledning efter
benene på 
Nørrebro

Nyrup træder til og 
Auken bliver miljøminister

Schlüter-regeringen 
går af som følge 
af Tamil-sagen

Hutu-massakre 
i Rwaanda

Linux frigives til 
internettet

MS Hela bordes i
Helnæsbugten med lasten

fuld af hash – og ligger
mange år senere fortøjet

lige overfor det nye
Ingeniørhus

Mandela 
præsident
i Sydafrika

Verdenstopmøde 
om social udvikling i

Bellacenteret

Estonia forliser

Sverige, Finland 
og Østrig med 

i EU

Bjarne Riis vinder 
Tour de France 
(for en stund)

Linux frigives til 
internettet

Tommerup årets 
kulturlandsby 
(og Kbh. årets 

kulturby)

Første tog over 
Storebælt

Monica Lewinsky
benægter under ed affære

med Clinton

Poul Kjøller dør
(11.09. i øvrigt…)

GPS tilgængeligt for alle

Brd. Olsen vinder Melodi
Grand Prix i Stockholm

Fogh Rasmussen 
statsminister og Hans Chr.

Schmidt miljøminister

Johannesburg-topmøde
om bæredygtig udvikling

11. september-anslag 
i USA

Første BSE-fund i DK

Lomborg direktør for
nyopretet IMV

Københavns 
metro åbner

Euroen indføres

Saddam Hussein 
tages til fange

Gigantisk strømsvigt på
Sjælland og øerne

Connie Hedegaard 
afløser Hans Chr.

Schmidt som 
miljøminister

Strukturkommissionen
varsler kommunalreform

Golfkrig II

Tsunami rammer Thailand
& Shrilanka m.fl.

EU udvides fra 15 til 25
medlemmer

Kyoto-aftalen 
træder i kraft

Liberia og Chile 
indsætter første 

folkevalgte 
kvindelige 

præsidenter

Amerikansk professor i
økologisk økonomi frem-
sætter forslag om et for-

mynderskabsråd til forvalt-
ning af klodens atmosfære

Brian Mikkelsen 
fremlægger 
kulturkanon

EU-Kommissionen god-
kender DONG-fusion

Miljøstyrelsen opgør 
245 produkttyper på 
det danske marked 

baseret på 
nanoteknologi 

eller indeholdene 
nanopartikler

Jyllandsposten offentlig-
gør 12 Muhammed-

karikaturer

Fogh Rasmussen genvin-
der regeringsmagten

Olieprisen stiger over
50$/tøndeLEGO i samarbejde med

Microsoft

Øresundsbroen åbnerStorebæltsbroen 
åbner for biler

Lille havfrue mister 
hovedet – igen

Fløjlsrevolution 
indledes i Tjekkoslovakiet

Kartoffelkur i DK

’Internet Domain Name
System’ opfindes

Schlüter 
statsminister

USA invaderer Grenada

Alotria-BZ’ere 
graver sig ud 

via tunnel

Falklandskrigen bryder 
ud – og slutter 

Sadat myrdes

Sovjet invaderer
Afghanistan

Romklubben udgiver
’Grænser for vækst’,

finansieret af
VolksWagen-fabrikkerne

Olieprisen firedobles

Pinochet tager magten i
Chile ved militærkup og

Allende dør

Sidste amerikanske 
tropper forlader

Sydvietnam

Mao dør

Danmark indtræder i EF
sammen med England og

Irland

Nixon forlader sit præsi-
dentembede grundet
Watergate-skandalen

Demonstration mod
Thorsens Jesusfilm

Israelske elitesoldater
befrier flygisler

i Entebbe

Seveso-katastrofen 
sluser ’dioxin’ ind 
i hverdagssproget

Første danske ølejr 
for mænd

Dørene tages af alle tele-
fonbokse i København af
frygt for ’Bombemanden’

IBM markedsfører
første PC

Miljøbeskyttelseslov

Miljøstyrelsen

DAKOFA fødes Første DAKOFA-skrifter,
’Den danske model’

Affaldsafgift

ISWA 88 

Indre  marked

Første transport-
forordning

Handlingsplan for affald og 
genanvendelse (HP94),
’A/S Fortidens synder’

DAKOFA opretter grupper 
vedr. Miljøstyring/EMAS og vedr.
Grønne regnskaber. Landbruget

truer med slam-boykot
Produktorienteret

miljøindsats, LCA og affald. Ny
vejledning om klinisk risikoaffald.

Voldsom forhøjelse af affaldsafgiften.
DAKOFA udarbejder en ’Kogebog i

klassificering af farligt affald’

DAKOFA danner el-skrotgruppe
og afholder første DAKOFA-konference

om elektronikskrot

DAKOFA opretter hjemme-
side! Affald 21 til debat.

29 opgaver

Første DK-rapport om 
økologiske rygsække

DAKOFA-konference om
affald som CO2-neutralt brændsel (?).

Strukturreform træder i kraft.
’Den nye affaldssektor’ (regeringens

oplæg til organisering)

DAKOFA indfører ’direct
mail’-ordning for interesserede

(direkte besked, når nyt på hjem-
mesiden af særlig relevans for 

mailgruppe)

’Affaldsudvalget’
aflægger rapport (om fremtidens
organisering af affaldssektoren).

Strukturkommissionens rapport om 
kommunalstruktur. Konference om

’Affald i naturen’

Affaldsstrategi 2005-08.
DAKOFA lægger Elektronisk fortolk-

ningsforum vedr. forbrændings-
bekendtgørelsen på 

hjemmesiden
Forslag til nyt affaldsram-

medirektiv. DAKOFA opretter
arbejdsudvalg vedr. kommunikation 

og marketing.

DAKOFA opretter
arbejdsudvalg for jordforure-

ning. Guideline i klassificering
af metalforurenet jord

Renere teknologi er 
første gang emne for en

DAKOFA-konference. Første
affaldsbekendtgørelse

Registrering af 
affaldsmængder – en 
bestseller fra DAKOFA

PVC-affald  ·  Eksport af affald, anvisningsret
Deponering  ·  Gebyrsystemer
Effektivisering af affaldssektoren  ·  Batterier
Elektronikskrot og farligt affald  ·  Information
ISAG-vejledningen og stamkort ·  Forbrænding
‘Affald 21’ opfyldt, hvad nu?  ·  Organisk affald
Ny forbrændingsbekendtgørelse ·  Havneseminar

Smør 40 lanceres
Dåseforbud ophæves

Verdens befolkning 
runder 6,5 mia.

Muren falder
i Berlin

JA

NEJDanskerne stemmer nej 
til Maastricht-traktaten 

– men ja året efter
Bornholmske kommuner

sammenlægges

ISWA 2006

Hovsa-missilet slår 
ned i Lumsås

Brand i 5 dg i affaldslager
ved Aalborg Portland
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