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Formål 
I det følgende er beskrevet det overordnede formål og de fælles udviklingsmål for OPI-projektet, samt de 

temaer og andre aspekter som ønskes taget i betragtning ved planlægningen af OPI-projektets aktiviteter 

og fremgangsmåde. 

Overordnet formål med projektet 

Det overordnede formål med udviklingsprojektet er at afklare, hvorledes den politisk vedtagne ressour-

cestrategi for Bornholms Regionskommune frem mod 2022 kan opfyldes med hensyn til indsamling, be-

handling og genanvendelse af ressourcerne i affaldet. 

Herudover skal det tilstræbes at Bornholm kan omstilles til en cirkulær økonomi, dels med reference til 

Bright Green Island visionen, dels med reference til den af Kommissionen foreslåede pakke om cirkulær 

økonomi der med stor sandsynlighed vil føre til øgede krav til genanvendelse både i 2025 og 2030. 

Kilde: Invitation til drøftelse af OPI aftale, marts 2017. 

 
 

 

 

 

Det overfor beskrevne overordnede formål er reformuleret således: 

Det overordnede formål med udviklingsprojektet er at afklare og dokumentere, hvorledes den politisk ved-
tagne ressourcestrategi for Bornholms Regionskommune frem mod 2022 kan opfyldes med hensyn til ind-
samling, behandling og genanvendelse af ressourcerne i affaldet på en innovativ og fremadrettet måde. 
 
Med fremadrettet menes at der i vurderingen af muligheder og løsninger, i videst muligt omgang, skal tages 
højde for hvilken betydning Kommissionens foreslåede pakke om cirkulær økonomi vil have for Bornholms 
affaldssystem, idet forslaget med stor sandsynlighed vil føre til øgede krav til genanvendelse både i 2025 og 
2030, hvormed den planlagte indsats frem mod 2022 ikke kan forventes at være tilstrækkelig på lang sigt. 
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Følgende aspekter bør inddrages i forhold til alle fælles udviklingsmål: 
 

 Forhold omkring kontraktlængder og udbudsopdelinger.  

 Den nye Bright Green Islands strategis fokus på at fremme omstillingen af Bornholm til en cirkulær 
ø i forhold til lokal vækst. 

 At Cleantech TIPP projektets spiller ind i FN’s globale (1) mål nr. 9(2) og 12(3) for bæredygtig udvikling. 
 

 

 

 Bæredygtighedsaspekter fra alle tre søjler (økonomi, miljø, og sociale) bør indtænkes.  
 
For de fraktioner og materialetyper og affaldsfraktioner som projektarbejdet kommer til at omfatte, skal 
der være fokus på at eliminere miljøbelastende stoffer, der kan hæmme en bæredygtig kredsløbstanke-
gang. 

 

Udviklingsmål 
Fælles udviklingsmål nr. 1 

• at afklare rammerne for og indretningen af et indsamlingssystem for kildesorteret organisk dag-

renovation (KOD) inkl. pulpning med en tilknyttet offentlig privat serviceaftale (OPS), der sikrer 

en løbende dialog omkring optimering af systemet for organisk affald og med en investerings-

ramme på 10-15 år. 

Kilde. Invitation til drøftelse af OPI aftale, marts 2017. 

 
Med hensyn til rammerne for og indretningen af et indsamlingssystem for kildesorteret organisk dagreno-
vation (KOD) ønskes bl.a. følgende temaer drøftet:  

 Hvad er nyeste viden og praktiske erfaringer?  

 Hvad med sommerhusområder? 

 Kommunikation til borger, hvad er mest effektivt? 

 Hvorledes kan de sociale medier anvendes til at sikre kvalitet og en løbende kommunikation? 
 
Med hensyn til en offentlig privat serviceaftale (OPS), der sikrer en løbende dialog omkring optimering af 
systemet, ønskes bl.a. følgende emne drøftet:  

 Hvilke elementer i en OPS er vigtige at udvikle? 
 
Med hensyn til etablering af et nyt pulpanlæg ønskes bl.a. følgende emner drøftet: 

                                                             
1
 http://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene  

2
 http://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene/maal-9/maal-9-industri-innovation-og-infrastruktur  

3
 http://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene/maal-12/maal-12-ansvarligt-forbrug-og-produktion  

http://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene
http://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene/maal-9/maal-9-industri-innovation-og-infrastruktur
http://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene/maal-12/maal-12-ansvarligt-forbrug-og-produktion
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 Hvordan sikres det at det er BAT (Best Available Technology) der anvendes til pulpning? 

 Lokalisering af pulpanlæg.  

 Økonomiske og organisatoriske konsekvenser af etablering af et nyt pulpanlæg, herunder finansie-
ring, ejerskab og driftsøkonomi? 

 Hvordan sikres et stabilt lokalt afsætningsmarked for den pulpede masse? 

 

Fælles udviklingsmål nr. 2 

• at undersøge hvorvidt og hvorledes organisk affald fra erhvervs- og servicesektoren vil kunne tilføres 

pulperen og dermed optimere investeringen heri.  

Kilde: Invitation til drøftelse af OPI aftale, marts 2017. 

 
Med hensyn til hvorvidt og hvorledes organisk affald fra erhvervs- og servicesektoren vil kunne tilføres pul-
peren, ønskes bl.a. følgende temaer drøftet: 
  

 Hvorledes fungerer markedet nu og hvordan vil det se ud på frem mod 2030, herunder; 
o Potentiale på kort og lang sigt. 
o Kilder og operatører.  
o Marginale omkostninger for markedet. 
o Hvilke virkemidler skal der til at for at det tilgår et nyt pulpanlæg.  

 

Fælles udviklingsmål nr. 3 

• at afklare, hvorledes materialeudnyttelse af affald kan øges på andre materialetyper som f.eks. metal 

og plast. 

Kilde: Invitation til drøftelse af OPI aftale, marts 2017. 

 
Med hensyn til hvorledes materialeudnyttelsen af affaldet kan øges på andre materialer, ønskes bl.a. føl-
gende temaer drøftet: 
  

 Er der andre fraktioner og materialer der kan indtænkes i et nyt affalds-service system, når der 
henses til at kravet til reel genanvendelse vil blive øget frem til 2025 og 2030?  

 Hvad med containerpladser, kan det være et incitament til del af en samlet pakke? 
 
Med udgangspunkt i det overordnede formål med projektet, besluttes det først hvad resultatet af udvik-

lingsaktiviteterne for udviklingsmålene skal være (succeskriterier). Derefter udarbejdes en OPI-plan for 

hvorledes resultaterne nås og dokumenteres, herunder hvorledes aktiviteterne indarbejdes i dagsordener 

for de individuelle OPI møder efter sommerferien, se fremgangmåde for udvikling af aktivitetsplan neden-

for. 

Som led i planlægning af udviklingsforløb for de fælles udviklingsmål, skal følgende tages i betragtning; 

 De temaer der foreslås drøftet under vedkommende udviklingsmål i dette bilag. 

 Behovet for yderligere udveksling af viden mellem parterne, såvel som behovet for yderligere viden 

fra eksterne parter. 

 Hvilke konkrete muligheder og løsninger og hvilke konsekvenser (fordele og ulemper) som begge 

parter mener der bør drøftes. 
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 Hvad der kan indgå i en fælles besigtigelsestur og workshop for alle tre OPI projekter før sommerfe-

rien. 

OPI-planen fungerer som parternes styringsværktøj for OPI forløbet. 

Rammer 
OPI Projektet, omfattet af denne OPI aftale, tager afsæt i de rammer for OPI projektet som er beskrevet i 

Bofa’s følgeskrivelse til invitation til møde i marts 2017, herunder; 

 Det overordnede formål og de fælles udviklingsmål som beskrevet i følgeskrivelsen af 23. februar 

2017 jf. pkt. 4.1 og 4.2 i OPI aftalen.  

 De øvrige rammer for OPI projektet ligeledes beskrevet i følgeskrivelsen, samt link heri til bag-

grundsmateriale. 

 Formålet med Cleantech TIPP projektet som beskrevet på projektets hjemmeside 

https://www.gate21.dk/project/cleantech-tipp/ 

 Samt det af begge parter godkendte referatet fra mødet i marts 2017 hos Bofa. 

Aktiviteter 
OPI projektet skal være afsluttet senest ved udgangen af 2017. OPI projektets hovedaktiviteter er følgende: 

 Aktivitet 1: OPI-aftale og OPI-projekt 

 Aktivitet 2: Fælles studietur og workshop 

 Aktivitet 3: Individuelle OPI-møder (besigtigelser) 

 Aktivitet 4: Evaluering og rapportering af OPI-forløb 

Delaktivitet 1 er planlagt til at gennemføres i ugerne 23-26 før sommerferien og delaktivitet 2 i uge 34. De-

laktiviteterne 3 er planlagt til at gennemføres i ugerne 34, 36, 40, 44 efter sommerferien. Delaktivitet 4. 

Afrapporteringen er planlagt til at gennemføres i ugerne 47-49.. 

Med udgangspunkt i det overordnede formål med projektet, besluttes det først hvad resultatet af udvik-

lingsaktiviteterne for udviklingsmålene skal være (succeskriterier). Derefter udarbejdes en OPI aktivitets-

plan for hvorledes resultaterne nås og dokumenteres, herunder hvorledes aktiviteterne indarbejdes i dags-

ordener for de individuelle OPI møder efter sommerferien, se fremgangmåde for udvikling af aktivitetsplan 

nedenfor. 

Som led i planlægning af udviklingsforløb for de fælles udviklingsmål, skal følgende tages i betragtning; 

 De temaer der foreslås drøftet under vedkommende udviklingsmål i dette bilag. 

 Behovet for yderligere udveksling af viden mellem parterne, såvel som behovet for yderligere viden 

fra eksterne parter. 

 Hvilke konkrete muligheder og løsninger og hvilke konsekvenser (fordele og ulemper) som begge 

parter mener der bør drøftes. 

 Hvad der kan indgå i en fælles besigtigelsestur og workshop for alle tre OPI projekter før sommerfe-

rien. 

For hvert udviklingsmål udarbejdes en OPI plan, som er resultatet af delaktivitet 1 og begge parter fungerer 

som styringsværktøj for OPI forløbet. 

https://www.gate21.dk/project/cleantech-tipp/
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Tidsplan 

 

  

Aktivitet  

(nummer og 

navn) 

Hvordan Hvem Hvornår Bemærkninger 

1. OPI-aftale     

Opgaver 

 

1. Underskrift af OPI-aftale 

2. OPI-planer for udviklingsmål 

3. Temaer for studietur (aktivitet 2) 

4. Temaer for OPI-møder (aktivitet 3) 

Lennart 

Ipsen, 

Ragn 

Sells og 

Bofa 

 

Uge 23 - 

26 

 

2. Studietur     

Opgaver 1. Fastlæggelse af resultatmål for studietur 

2. Udarbejdelse af program for studietur 

3. Formidling af vidensgrundlag til studietur 

4. Afvikling og dokumentation af studietur 

Alle  

Uge 25-

26 

Uge 34 

 

3. OPI-møder     

Opgaver 1. Fastlæggelse af resultatmål for OPI-møder 

2. Udarbejdelse af dagsordner for OPI-møder 

3. Forberedelse af vidensgrundlag til OPI-møder 

4. Gennemførelse og referat af OPI-møder 

Lennart 

Ipsen, 

Ragn 

Sells og 

Bofa 

 

Uge 36, 

40, 44 

 

4. OPI-rapport     

Opgaver 1. Samling af OPI-forløbets dokumentation 

2. Sammenfatning af for- og baggrundsviden 

3. Anbefalinger til innovative udbud 

4. Formidling af OPI-forløbets vidensgrundlag 

Lennart 

Ipsen, 

Ragn 

Sells og 

Bofa 

 

Uge 47 

til 49 
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Bilag 2 – Projektøkonomi 

Der ydes ikke egentligt vederlag til Vognmandsfirmaet Lennart Ipsen og Ragn Sells A/S  dvs. den private 

deltagere OPI-projektet. BOFA vil dog kompensere virksomheden for tiden, som virksomheden anvender på 

OPI-projektet, med op til i alt DKK 25.000,00 ekskl. moms. Med respekt af beløbsgrænsen på maksimalt 

DKK 25.000,00 ekskl. moms kompenseres den anvendte tid med et beløb svarende til virksomhedens 

”kostpris”, hvilket vil sige virksomhedens reelle lønudgifter til de medarbejdere, der har anvendt tid på 

projektet. Udbetaling af kompensation forudsætter dog, i) at virksomheden aktivt og fuldt ud bidrager til 

gennemførelse af OPI-projektet, herunder ved evalueringen af projektet og udarbejdelse af afsluttende 

rapporter herom, og ii) at virksomheden, såfremt BOFA anmoder herom, dokumenterer virksomhedens 

tidsanvendelse pr. medarbejder og kostprisen for denne medarbejder. Kompensationen udbetales efter 

afslutning af OPI-projektet og evt. fremlæggelse af dokumentation. 

 

BOFA betaler ikke for virksomhedens indkøb eller anvendelse af varer, forbrugsvarer eller tjenesteydelser 

relateret til projektet, medmindre dette forudgående skriftligt aftales med BOFA. Dette gælder også for 

varer, udstyr, materialer eller andet, som virksomheden stiller til rådighed for eller anvender i forbindelse 

med projektet. 

 

Nødvendige og rimelige rejseudgifter dækkes af BOFA efter forudgående skriftlig aftale herom og fremlæg-

gelse af fuld dokumentation.” 
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Bilag 3 – Kontaktpersoner og kontaktoplysninger 

 

Følgene personer deltager i projektgruppen, jf. OPI-aftalens afsnit 6: 

 

For Bofa: 

Projektansvarlig: Direktør Jens Hjul-Nielsen 

Telefon: 5692 9510 / mobil: 5159 4004 

Mail: jhn@bofa.dk 

Projektleder: Hans Christian Holmstrand / Bornholms Ressourcelab 

Telefon: 6113 6695 / 5141 8001 

Mail: hch@bofa.dk / hch@plan.au.dk 

 

For Vognmandsfirmaet Lennart Ipsen 

Primær ansvarlig: Johnny Ipsen 

Telefon: 5649 8101 

Mail: vognmand@lennartipsen.dk 

 

For Ragn Sells Danmark A/S 

Primær ansvarlig: Massimo Forti 

Telefon: 7070 2555 / mobil: 2220 8970 

Mail: mafo@ragnsells.dk 

 

 

mailto:jhn@bofa.dk
mailto:hch@bofa.dk
mailto:hch@plan.au.dk
mailto:vognmand@lennartipsen.dk
mailto:mafo@ragnsells.dk

