Noter fra Gruppe 1

BOFA ønsker:
 At nå målet om 50% genanvendelse, derfor indsamling af organisk affald fra husstande
 Et logistiksystem, der også er i stand til at løse vanskelige adgangsforhold i ældre, fredet boligmasse
 Et pulpanlæg, der kan håndtere organisk affald fra husholdninger og erhverv og levere til det lokale
biogasanlæg
 Sammenhæng med Bright Green Island og Ressourcestrategien

Der er stor interesse for deltagelse. Snakken giv livligt i gruppen, men der blev rejst en lang række
betænkeligheder og problemstillinger, der bør afdækkes i det videre forløb. Især var der stor fokus på
afklaring af de juridiske rammebetingelser.
Rejste problemstillinger:


Hvordan honoreres vi for arbejdet i OPI’en?
- Dækkes omkostninger? Fuldt eller delvis?
- Adgang til det produkt, der efterfølgende kan sælges
- Nogle vil lægge hjerteblod i. Skal det honoreres?



Hvad er forudsætningerne for at indgå?
- Lokal interesse
- Mulighed for at bidrage med sin erfaring og derved være med til at skabe Masteren for det
videre samarbejde
- Give kompetenceløft
- Hvad er alternativet – sætter man sig selv uden for indflydelse ved ikke at deltage?
- Hvordan deles viden, der opsamles i bilaterale aftaler?
- Der er forskel på innovationslyst og innovationsevne
- Brug af underleverandører skal være OK
- Ønske om at være med til at løfte systemer på indsamling af andre fraktioner også –
synergi
- Generelt kvalitetsløft



Bekymringer/risici
- Stort tidsforbrug uden resultat
- Stort tidsforbrug uden at man kommer med i det videre forløb
- Hvordan sikres den store investering
- Hvad hvis Biokraft lukker?
- Hvad hvis det amerikanske marked lukker for import af blå ost, hvis der er kørt slam på
markerne
- Er vi sikre på, at landmændene vil acceptere slammet på markerne?
- Er vi sikre på mængderne?
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Rammeafklaring er vigtig!!!!!!
- OPI er ikke en kravspec., men en beskrivelse af, hvad der er muligt
- Den traditionelle opgave skal stadig løses
- I OPI’en kan vi diskutere det hele
- Fører ikke nødvendigvis kun til 1 udbud, flere udbud er også en mulighed
- Parterne har brug for svar, der ligger uden for den private aktørs rækkevidde
- Juridisk sikring af System Bornholm
- Fuldstændig juridisk afklaring:
 Hvilke lovgivningsmæssige risici skal afklares?
 Pulpanlæg: anlægsinvestering overstiger 15 år. Hvordan overkommer vi denne
tidshorisont – er kortere kontrakter i virkeligheden mere interessant? Eksempel fra
busbranchen, hvor kommunen overtager forpligtelsen på overdragelsen efter endt
kontrakt. Lignende eksempler fra Sverige på kortere kontrakter.
 Hvem bærer risikoen?
 Kan der ydes kommunegaranti?
 Hvad er den private aktørs risiko, hvis politikerne ændrer mening og pulpanlæg
ikke mere er interessant/relevant
 Den private aktørs risiko, hvis ændret teknologi indhenter pulpanlæggets teknologi
 Kan der konstrueres en kommunal tilbagekøbspligt, så den private aktør ikke sidder
alene med risikoen.
- Ens vidensniveau for alle potentielle deltagere i OPI om:
 Regler
 Scenarier
 System Bornholm
Input der kan forventes
- Hvorfor samarbejde
- Spille ind med viden om driftskompetence
- Forslag til incitamenter
- Aktørernes roller
 Alle vil ikke nødvendigvis kaste sig ud i hele pakken
 Hver sin kompetence
 Flere OPI’er
 Konsortie-dannelse
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