Er lossepladserne og deponierne fremtidens guldminer?
DAKOFA afholder et seminar om landfill mining. Vi stiller skarpt på hvad man kan opnå ved at
opgrave deponeret affald, om det giver mening og under hvilke betingelser. Seminaret afholdes
onsdag d. 17. maj 2017 kl. 10.00-13.30 hos RenoSyd på Norgesvej 13, 8660 Skanderborg
Der tales og skrives i disse år om, at vores gamle lossepladser og deponier gemmer på værdifulde
ressourcer, som burde udnyttes i den cirkulære økonomis navn. Også i EU's cirkulære økonomi
pakke og den nationale ressourcestrategi – ”Danmark uden affald I”, ses landfill mining som en
mulighed for genvinding af ressourcer.
Men landfill mining er meget mere end genvinding af ressourcer. Flere af de danske lossepladser
og deponier ligger på attraktive lokaliteter og er placeret i områder hvor byudviklingen trænger sig
på. Tanken om at fjerne en gammel losseplads og i stedet opnå en attraktiv byggegrund er
nærliggende. For aktører, som beskæftiger sig med deponering af affald, er landfill mining også en
måde at reducere/eliminere de store økonomiske usikkerheder, der ligger i ikke at vide, hvor lang
tid de aktive miljøforanstaltninger som f.eks. perkolatbehandling skal være aktive. At der samtidig
frigives deponeringskapacitet er i nogle områder meget værd.
Fordelene og gevinsterne ved landfill mining synes at være mange, men konkrete projekter fra
ind- og udland har vist, at der også er økonomiske usikkerheder og teknologiske vanskeligheder,
som udfordrer landfill mining konceptet. Dertil kommer, at det er usikkert hvilken kvalitet og pris
eventuelle genvundne ressourcer vil have.
På dette seminar fremlægges erfaring og resultater fra konkrete projekter og på den baggrund vil
vi synliggøre både gevinster, udfordringer og uafklarede spørgsmål omkring konceptet landfill
mining. Målet er, at deltagerne på seminaret får en god forståelse og fornemmelse for hvornår og
under hvilke betingelser landfill mining kan være både økonomisk og miljømæssig en god løsning.

Program
09.30-10.00
10.00-10.05
10.05-10.25

10.25 -10.45

Kaffe og registrering
Velkomst
v/ DAKOFA
Resultater fra landfill mining af blandet affald –tekniske og miljømæssige
aspekter
v/ Søren Nielsen, RenoSyd
Hvornår er landfill mining økonomisk attraktiv for blandet affald?
v/Jørgen Mølgaard Christensen, Biorem

10.45 - 11.05

11.05 - 11.25

Landfill mining som redskab til genvinding af kapacitet og reduktion af
efterbehandlingstiden
v/Per Wellendorph, AV Miljø
Landfill mining danner vejen for byudvikling - Tanker fra Vejle kommune
v/Marianne Holt, Affald Genbrug, Vejle kommune

11.25 -11.40

Pause

11.40 - 12.00

De administrative og lovgivningsmæssige rammer for landfill mining
v/Thilde Fruergaard Astrup, Miljøstyrelsen
SKATs udmeldinger omkring afgiftstilbageførelse ved landfill mining
v/René Møller Rosendal, DanWS
Rammer for etablering af partnerskaber om landfill mining mellem offentlige
og private aktører
v/Line Markert, Horten

12.00 – 12.20
12.20 - 12.45

12.45 – 13.15

Sandwich og debat

13.15 - 13.30

Landfill mining som koncept – et overblik over hvad der sker i EU lige nu
v/René Møller Rosendal, DanWS

13.30

Afslutning

Pris for deltagelse i seminaret: Medlemmer kr. 1.500,- DKK ekskl. moms, Ikke-medlemmer: kr.
2.500,- DKK ekskl. moms. Tilmelding senest onsdag den 10. maj – via DAKOFAs hjemmeside
https://dakofa.dk/element/er-lossepladserne-og-deponierne-fremtidens-guldminer/

