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Ressourcestrategiens målsætninger:

Hvor langt er vi? Når vi det?
Hvad sker der?

DAKOFAs årskonference 2015 har til formål at tage temperaturen på
implementering af Ressourcestrategiens overordnede målsætninger og
konkrete initiativer. Et hav af projekter er sat i søen, og kommunernes
affaldsplaner er ved at blive rullet ud i den virkelige verden. Men sker
der nok i kommunerne? Er de private entreprenører klar og villige til at
trække deres del af læsset? Vil man kunne levere varen i kommunerne,
når Miljøministeren allerede i 2016 skal foretage evalueringen og
eventuelt tage andre styringsinstrumenter i brug?
Der er adskillige kommuner, hvor man har indført nye ordninger for at
få borgerne til at sortere i flere fraktioner. Et nationalt ressourceteam
er i fuld gang med at hjælpe kommunerne med implementeringen af
målet om genanvendelse af mindst 50 % af husholdningsaffaldet. En
hel vifte af kommuneprojekter har fået støtte via kommunepuljerne
og mange at DAKOFAs medlemmer har opnået støtte gennem MUDP.
Derudover er der dannet en række partnerskaber og udarbejdet en
stribe miljøprojekter, som har til formål at understøtte implementering
af Ressourcestrategiens mål.

Hvor er vi på vej hen?

Som bekendt er Ressourcestrategiens mål om øget genanvendelse og
bedre kvalitet i genanvendelsen tæt knyttet til regeringens
vækststrategi med fokus på øget eksport, nye forretningsmodeller og
sikring af fremtidens materielle forsyninger. Denne erhvervspolitiske
vinkel skal ses i lyset af visionen om at høste potentialerne i en cirkulær
økonomi, som tegner til at blive fremtidens mantra.
Ressourcedagsordenen er med andre ord tværministeriel, og
affaldssektoren må derfor leve med et øget pres for ikke bare at skaffe
skidtet væk men også sørge for fundamentet for en såvel miljømæssig
som økonomisk sikring af det fremtidige velfærdssamfund.
Konferencen vil derfor på baggrund af ovenstående forsøge at pejle
retningen for den seneste udvikling, og dermed lægge op til en debat
om, hvor vi er på vej hen og om sektoren kan honorere de øgede krav.
Deltag i DAKOFAs Årskonference 2015 – og få et overblik over status for
sektorens anstrengelser og mulighederne for at bidrage til de
fremtidige forudsætninger for ikke bare sektoren selv men også den
generelle samfundsudvikling.

PROGRAM

TORSDAG D. 24. SEPTEMBER
09.00-09.30
Registrering
09.30-09.35
Velkomst og introduktion til programmet
v/Ole Morten Petersen, direktør for DAKOFA
09.35-09.50
Cirkulær økonomi i virkeligheden
v/ Vigga Svensson, VIGGA.us

1. session:
Hvordan sikrer vi, at vejen fører til grøn
omstilling?
09.50-10.30
Cradle-to-Cradle - the role of waste management in a circular economy
v/ Professor Dr. Michael Braungart, scientific CEO of EPEA Internationale
Umweltforschung GmbH
10.30-10.55
Ellen MacArthur Foundations seneste projekt om cirkulær økonomi – med
særligt fokus på fødevarer, plastemballager og bygge-/anlægssektoren
v/ Ditte Lysgaard Vind, projektdeltager og medlem af Netværket for cirkulær
økonomi   
10.55-11.20
Kaffepause

2. session:
Ressourcestrategien i virkeligheden - hvad sker der og er
det nok?
11.20-12.35 Debat:
• Central sortering – er der fremtid i det - og hvad er udfordringerne?
v/ Niels Bukholt, Energistyrelsen, v/Jens Bjørn Jakobsen, COWI
• Hvorfor er plast en vigtig fraktion - og hvad gør vi?
v/Marianne Bigum, Miljøstyrelsen, v/ Jacob Clemen, Plastindustrien
• Indsamling fra etageejendomme og sommerhuse – findes der en løsning?
v/Alan Sørensen, Miljøstyrelsen, v/ Henning Jørgensen, Affaldskontoret
12.35-13.35
Frokost
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2. session (forts.): Ressourcestrategien i virkeligheden - hvad
sker der og er det nok?
13.35-14.25
Det organiske affald – hvor langt er vi og kan det afsættes?
v/Linda Bagge, Miljøstyrelsen, v/ Per Haugsted, Rambøll
Kvaliteten i bygge-og anlægsaffald, hvordan går det?
v/ Lisbet Poll Hansen, Miljøstyrelsen, v/ Erik Lauritzen, Lauritzen Advising

3. session: Hvad skal der til for at komme i mål – og hvilke mål?
14.25-15.00:
Et kommunalt panel giver sit bud:		
• Torben Forskov, Solrød Kommune
• Merete Kristoffersen, Københavns Kommune
• Karen Lübben, Vejle Genbrug
• Thomas Lyngholm, RenoNord
• Malene Matthison-Hansen, Gladsaxe kommune
15.00-15.25
Kaffepause
15.25-16.00
Hvor vil vi hen – og hvad skal der til? – gode
råd til den nye regering
• Karin Klitgaard, DI
• Jacob Hartvig Simonsen, Dansk Affaldsforening
• Sine Beuse Fauerby, DN
• Bruno Sander, Biogasforeningen
• Jacob Clemen, Plastindustrien
• Jakob Zeuthen, Dansk Erhverv
• Ditte Lysgaard Vind, Netværket for Cirkulær
Økonomi
16.00-16.15
Den nye ressortdeling på affaldsområdet
v/Elisabeth Gadegaard Wolstrup, Miljøstyrelsen, og Niels Bukholt,
Energistyrelsen
16.15-16.20
Afslutning og praktiske informationer
16.20-19.00:
Reception
med vin-/ølsmagning sponsoreret af
joca a/s og JSK Cleaning A/S
16.45-18.00:
Generalforsamling
19.00-01.00
Festmiddag
underholdning v. Andreas Bo og ”RIGTIGE MÆND” (TV2-band)
01.00
Natmad
sponsoreret af PWS

BESIGTIGELSESTURE
FREDAG D. 25. SEPTEMBER

Turene starter kl. 09.30 i busser fra Comwell Hotel Aarhus,
Værkmestergade 2, og slutter ved hotellet mellem kl.
13.00 og 13.30. Frokosten indtages under turene, idet
hotellet sørger for madpakker og sodavand.
Tur A:
RenoSyds værdipark og Reuse Center Aarhus
Turen starter hos Renosyd i Skanderborg, hvor vi vil se værdiparken og
værdicentralen med deres anderledes udformninger og funktioner.
Vi vil høre om de oplevelsesøkonomiske tankegange bag design af
genbrugspladsen. Derefter går turen til Aarhus midtby med en rundvisning på AffaldAarhus’ Reuse Center, og vi får indblik i, hvordan
borgerne bruger centeret. Her kan ting og sager få en sidste chance og
evt. blive repareret, inden de endegyldigt engang bliver til affald.
Tur B:
Gellerupparken og Åby renseanlæg
I Gellerupparken hører vi om Aarhus’ kommunens masterplan for renovering af området. Vi besigtiger et område med nedrivninger, bl.a. af
PCB-belastede bygninger, og besøger en af de færdige ungdomsboliger. Muligvis er nogle nedrivninger aktivt i gang og nye boliger under
opstilling, når vi er på stedet. På tilbagevejen vil vi se Åby Renseanlæg,
hvor AarhusVand fremviser den nye struvit-teknologi. Her udvindes
fosfor som en ren landbrugsgødning fra spildevandet inden selve
slamfældningen.
Tur C:
Novopan Træindustri og Clausholm
Novopan Træindustri A/S på Djursland modtager 700 tons affaldstræ
dagligt fra genbrugspladser, som anvendes i virksomhedens
produktion af spånplader sammen med overskudstræ fra industri og
skovbrug. Vi ser forbehandlingsanlægget til affaldstræet og selve
produktionsanlægget og hører om virksomhedens løbende arbejde
med miljøforbedringer. Madpakken indtages i slotskælderen på
Clausholm, hvorefter vi får en kort rundvisning på slottet og ser den
berømte barokhave.
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