Årskonference: En grøn affaldssektor og cirkulær
økonomi
Nye tider + Nye rammer = Nye muligheder?
Efter halvandet år, der ikke alene har været fyldt op med en corona-krise men også med blandt andet en ambitiøs
”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, er det nu tid til at samles og kigge fremad.
En fælles køreplan er lagt mellem Regeringen, Folketinget og industrien for en klimaneutral affaldssektor i 2030, og en
national handlingsplan for cirkulær økonomi med høje genanvendelsesmål er i hus. Vejen er lagt, men hvem gør hvad, og
hvad er mulighederne i de nye rammebetingelser? Danmark vil være forrest i EU, når det gælder klima og cirkulær
økonomi, så hvordan accelereres den udvikling, der skal bringe Danmark i front?
Vi står overfor en grundlæggende forandring af affaldssektorens organisering, så det er mildest talt betimeligt at gøre
status over, hvor langt er vi kommet i forandringsprocessen og – ikke mindst – hvor vi er på vej hen. Den politiske aftale
udgør en systemisk forandring af hele sektoren, med heraf følgende revideringer af bekendtgørelser, vejledninger, planer
og hel eller delvis implementering af alt det nye i kommunale affaldsplaner, regulativer og borgernes forhaver og
baggårde.
Årskonferencen 2021 vil fokusere på de nye nationale og internationale rammebetingelser og skabe overblik og rum for
en faglig debat om vejen til målet om at blive en cirkulær frontrunner nation. Vi vil derfor zoome ind på følgende
nøglespørgsmål:
●
●
●
●
●
●

Hvad er affaldets rolle i et klima- og bæredygtighedsperspektiv?
Hvad er de nye og kommende rammebetingelser?
Hvordan kommer vi videre med plast og tekstiler?
Hvordan knækker vi affaldskurven?
Hvordan får vi skabt en stærk genanvendelsessektor?
Hvordan fremmer vi en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi?

Det er blandt andet disse store spørgsmål, der vil blive sat til debat på Årskonferencen 2021.
Da coronaen snød os alle for DAKOFAs fysiske årskonference i 2020, lægges der op til en historisk get-together med
masser af tid til at komme hinanden ved med networking, socialt samvær og ikke mindst god underholdning; bl.a. ved
RUNE KLAN under middagen og STING-JAM BAND efterfølgende!
Dagen efter konferencen (fredag den 1/10) vil der være besigtigelsesture til spændende virksomheder og faciliteter i
lokalområdet. Disse vil blive annonceret på hjemmesiden snarest.
Mød op til DAKOFAs Årskonference 2021 og bliv klædt på til fremtidens krav og muligheder i affalds- og
ressourcesektoren - og mød dit netværk i den virkelige verden.
OBS: Hotel indgår IKKE i konferenceprisen, og deltagerne skal selv booke hotelværelse.
Booking af hotelværelser sker ved at kontakte Hotel Marienlyst (Mai Pedersen) på telefon: 4928 0152.
Start 30/09-2021 - kl. 10:00
Slut 01/10-2021 - kl. 13:00

Program

Program: 30. september 2021

8:30 - 9:30

Kaffe og morgenmad i udstillingen

9:30 - 10:00

De nye nationale rammebetingelser - status for implementeringen
Miljøminister Lea Wermelin

10:00 - 10:15

Introduktion til konferencen
Annette Braunstein, DAKOFA
Ole Morten Petersen, DAKOFA

10:15 - 10:45

De nye EU-rammebetingelser - hvad er på vej?
Miljøattaché Sidsel Bjøl, Den Danske EU-Repræsentation i Bruxelles

10:45 - 11:15

Roadmap for plast og tekstiler - forskningsmissionen for cirkulær økonomi
Projektchef Anne Dorthe Josiassen, CLEAN
Professor Else Skjold, Det Kongelige Akademi

11:15 - 11:45

Affald i et klima- og bæredygtighedsperspektiv
Formand for klimarådet Peter Møllgaard

11:45 - 13:00

FROKOST

13:00 - 13:05

Introduktion til eftermiddagens debatter

13:05 - 13:45

Debat: Hvordan knækker vi affaldskurven?
Fagleder for CØ Iben Kinch Sohn, Dansk Industri
Miljøpolitisk chefrådgiver Mette Hoffgaard Ranfelt, Danmarks Naturfredningsforening

13:45 - 14:30

Debat: Hvordan sikres udviklingen af en stærk dansk genanvendelsessektor – hvordan får vi teknikken på
plads?
Kommerciel direktør Morten Strandlod, Solum
Direktør Jens Hjul-Nielsen, BOFA
Stiftende direktør Rikke Bech, NewRetex
Direktør Kristoffer Hvidsteen, Simpel very Simpel
Adm.direktør Karsten Ludvigsen, Norrecco

14:30 - 15:00

PAUSE

15:00 - 15:50

Debat: Hvordan fremmer vi en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi?
Ansvarlighedsdirektør Signe Frese, COOP
Fagleder for Miljø Simon Stig-Gylling, DI Byggeri
Chefkonsulent Niels Bukholt, ARI
Specialkonsulent Pernille Kern Kernel, Region Hovedstaden
By- og kulturdirektør Claus Torp, Furesø Kommune / medlem af Advisory Board i Gate 21
Chefkonsulent Anders Christiansen, Kommunernes Landsforening
Moderator: Jasper Steinhausen, Ouroboros

15:50 - 16:00

Afrunding

16:00 - 18:00

Get-together (sponsor: JOCA A/S)

16:45 - 18:00

Generalforsamling 2021

19:00 - 19:30

Velkomstdrink

19:30 - 1:00

Årets affaldsknald med RUNE KLAN, STING-JAM og DJ

1:00 - 2:00

Natmad (sponsor: PWS A/S)

Program: 1. oktober 2021

9:30 - 13:00

Besigtigelsesture
Der vil være besigtigelsesture på 2. dagen af konferencen i lighed med tidligere årskonferencer. Der bliver afgang med
turistbus fra Hotel Marienlyst kl. 09.30, og vi vil være tilbage ved hotellet ca. kl. 13 - dog forventes en af turene at slutte kl.
14. Der udleveres madpakke og vand til turene.
Turene er ikke endeligt planlagt endnu, men de tilmeldte deltagere vil i perioden op til konferencen blive kontaktet med
henblik på tilmelding til de enkelte ture. For tilmeldinger, der sker efter turene er offentliggjort, vil man kunne vælge turen
direkte ved tilmeldingen.

Sponsorer

