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OPI-PROJEKT 

Øget ressourceeffektivitet i affaldssystemet på Bornholm 

(Cleantech TIPP) 
 
 
Referat af møde om OPI aftale mellem Lennart Ipsen / Ragn-Sells og Bofa  
Dato: 0906 2017 
 
Deltagere:  
Lennart Ipsen: Johnny Ipsen 
Ragn-Sells: Massimo Forti 
Bofa: Jens Hjul-Nielsen, Cæsar Funch Jensen, Henrik Larsen og Mette Butzbach 
AAU: Stig Hirsbak og Hans Christian Holmstrand 
 
Dagsorden for mødet 

1) OPI aftale 
2) OPI planer for udviklingsmål 
3) Temaer for OPI studietur 
4) Temaer for OPI møder 

 
 
Ad. Pkt. 1)  
 
Følgende punkter i aftalen blev drøftet:  
7.3: OPI projektet er offentligt finansieret og dermed er alle resultater af projektet som udgangspunkt 
offentlig viden.  
 
9.5: Virksomhedens baggrundsviden forud for projektets start er egen (fortrolig) viden og tilhører ikke 
projektet.  
 
16.4: Det aftales at lade advokaten se på formulering af dette punkt, således at der ikke hersker usikkerhed 
om i hvilke situationer, hvis en virksomhed har trukket sig fra projektet, at virksomhedens fortrolige viden 
deles med projektets parter.  
 
Såfremt projektet udvikler noget undervejs i forløbet kan der ikke ske honorering, idet der så vil være tale 
om statsstøtte.  
 

Drøftelserne på mødet giver BOFA anledning til følgene bemærkninger: 

Virksomhedens forretningshemmeligheder vil i overensstemmelse med OPI-aftalens punkt 3.1 - 3.3 og 9.1 - 

9.5 blive behandlet fortroligt. Tredjeparter vil således ikke kunne opnå aktindsigt i egentlige 

forretningshemmeligheder. 
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Det bemærkes i den forbindelse, at OPI-projektet gennemføres som et såkaldt ”åbent projekt”, hvorfor 

viden og resultater, som genereres af parterne i fællesskab, ikke er forretningshemmeligheder eller 

fortrolig information. Det er vigtigt, at virksomheden i overensstemmelse med OPI-aftalens bestemmelser 

senest ved fremsendelsen eller overleveringen af fortrolige oplysninger meddeler BOFA, hvilke oplysninger 

der er fortrolige. BOFA er underlagt aktindsigtsreglerne i offentlighedsloven og forvaltningsloven, hvorefter 

kun oplysninger der reelt udgør egentlige forretningshemmeligheder kan undtages. Af offentlighedsloven 

fremgår bl.a., at oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller 

forretningsforhold eller lignende kan undtages fra aktindsigt, hvis det er af væsentlig økonomisk betydning 

for den virksomhed, oplysningerne angår, at anmodningen ikke imødekommes. Det er alene tilfældet, hvis 

aktindsigt i de konkrete oplysninger må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der - typisk af 

konkurrencemæssige grunde - påføres virksomheden økonomisk skade af væsentlig betydning. 

 

Afslutningsvis i relation til fortrolighed er det væsentligt for BOFA at bemærke, at det for BOFA er en 

væsentlig forudsætning for indgåelse af OPI-aftalen, at virksomheden kun i helt særlige tilfælde - når dette 

reelt er berettiget - vil påberåbe sig, at udleverede oplysninger udgør fortrolige forretningshemmeligheder. 

Dette for at sikre et smidigt samarbejde og anvendelige resultater. Virksomheden bedes endvidere, hvis 

oplysninger ønskes ”stemplet” som fortrolige, konkret begrunde dette, herunder ved henvisning til hvorfor 

aktindsigt i de konkrete oplysninger må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der påføres 

virksomheden økonomisk skade af væsentlig betydning. Til gengæld vil BOFA naturligvis - i de særlige 

tilfælde hvor oplysninger ønskes ”stemplet” som fortrolige - respektere og værne om virksomhedens 

forretningshemmeligheder. 

 
Det blev kort drøftet vedrørende rejserefusion. Projektet betaler rejser / ophold i forbindelse med studietur 
og møder. 
 
Der var enighed om at aftalen så vidt muligt skal underskrives inden sommerferien. 
 
 
Ad pkt. 2) Der er ingen kommentarer til bilag 1 og der er enighed om de fælles delmål for projektet.  
 
 
Ad. Pkt. 3) Foreløbigt reserveres følgende datoer for fælles studietur: 23-25. august 2017.  
Udgangspunktet er 2 dage, og det forventes at turen planlægges færdig i uge 25. 
 
Følgende emner til studietur blev drøftet: 
Fredericia – her håndteres indsamling af flere fraktioner i gamle tætte bydele. 
Linköping – ligner Bornholmske forhold og har etableret systemløsning med KOD – fra bord til bil.  
Lunds Universitet – her arbejdes særligt med det organisatoriske i hvordan man får erhvervsaffaldet ind i 
affaldsstrømme, jf. udviklingsmål nr. 2 for OPI projektet. 
 
Bofa opfordrede Ragn Sells og Lennart Ipsen til at komme med yderligere forslag til studieturen.  
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Ad. Pkt. 4) 
1. møde: onsdag 6/9, hele dagen.  

Det aftales at mødet holdes på værket ved Heden på Fyn.  
Der vil Ragn Sell vise sit anlæg, og det forventes at der kan arrangeres besøg på NFS’ biogasanlæg i 
forbindelse hermed. 
 
Det aftalt at følgende emner skal indgå i dagens drøftelser:  
Hovedtema; Bioaffald - fra bord til jord. 
Selve anlægget, hvad kan det modtage, emballering af affald, tekniske muligheder, hele kredsløbet fra 
modtagelse til pulp og hvad sker der så. Renhedskrav, madaffald, pulp, digestat, reject, afgasning osv.  
 
Det er endvidere aftalt en række spørgsmål der skal belyses, disse er vedlagt referat.  
 
Ragn Sell vil fremsende forslag til dagsorden senest 14 dage forud og hvis muligt inden sommerferien, så 
der er mulighed for at tilpasse indholdet, bl.a. med input fra Ressourcelaboratoriet.  
 
Dagsorden skal for hvert enkelt møde også berøre de fælles udviklingsmål for projektet.  
 
Det aftales at der som afslutning af 1. møde skal aftales indhold i møde 2.  
 

2. møde: torsdag 5/10, hele dagen. Forventeligt hos Bofa, dette er dog endnu åbent.  
3. møde: mandag 30/10, hele dagen. Sted endnu ikke besluttet. 

 
Der er interesse for at drøfte og undersøge følgende emner: 

 Kritisk masse på Bornholm, økonomi, bæredygtighed og barrierer for projekt. 

 Indsamling nu og fremover – Lennart Ipsen har den historiske erfaring på øen og Ragn Sells har 
erfaring med nye systemer, flere fraktioner og flerkammerbiler fra Sverige.  

 Det er interessant at se på indsamling i områder hvor man ønsker at beskytte bymiljøet og ikke vil 
skæmme udseendet med indsamlingsenheder.  

 Hvad skal forbrugeren sortere og hvad sorteres centralt og hvad kan anlægget håndtere – hvordan 
skal indsamling ske – osv.  

 Kommunikationsproces – når borgeren skal sortere sit affald anderledes. 

 Kommunikation med landbruget om produktet fra pulpanlægget. 

 Gas som drivmiddel i busser og indsamlingsbiler. Muligheder, metoder og erfaringer.  

 Behandlingsanlæg, miljøtilladelse mv. 


