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OPI-PROJEKT 

Øget ressourceeffektivitet i affaldssystemet på Bornholm 

(Cleantech TIPP) 
 
 

Referat af møde om OPI aftale mellem HCS og Bofa  
Dato: 0706 2017 
 
Deltagere:  
HCS: Jens Kerrn 
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 studietur 
4) Temaer for OPI møder 

 
 
Ad. Pkt. 1 
Der er enighed om de overordnede rammer i aftalen. HCS vil vende tilbage når selskabets jurist har gået 

aftalen igennem. 

Det aftales at HCS skal fremsende kommentarer til aftalen snarest muligt.  

 

En beskeden honorering af alle de deltagende partnere blev drøftet, samt betingelser for anvendelse af 

test-enheder i projektet. Dette vil blive tilføjet i aftalen.  

 

Fortrolighed blev drøftet. 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. 

  

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 
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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. 

 

Der er enighed om at aftalen så vidt muligt skal underskrives inden sommerferien.  

 
 
Ad. Pkt. 2 
Der er enighed om de 3 udviklingsmål.  
Bofas visioner med projektet blev kort drøftet og som udgangspunkt er der ikke noget som ikke ønskes 
undersøgt eller som på forhånd skal udelukkes. Snarere tværtimod. 
F.eks. kunne man tænke stort og undersøge hvorvidt der er mulighed / interesse for på øen at anvende gas 
som drivkraft i indsamlingsbiler / offentlige busser eller lignende. 
Dette vil kræve opgradering af gasanlæg og etablering af simpel lukket infrastruktur. 
 
 
Ad. Pkt. 3 
Foreløbigt reserveres følgende datoer for fælles studietur: 23-25. august 2017.  
HCS foreslår Tekniska Verken Linköping i Sverige som et godt mål for en studietur. Linköping ligner på 
mange måder Bornholm og har etableret en form for systemløsning med indsamling og forbehandling af 
KOD og biogasanlæg. Tillige er der opbygget nødvendig infrastruktur så gas kan anvendes som drivmiddel i 
offentlige busser, indsamlingskøretøjer og i private biler. 
 
Andre mulige emner for studieturen kan være Fredericia og Gotland. Det vil blive planlagt nærmere inden 
sommerferien.  
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Ad. Pkt. 4 
1. møde: 31/8 2017. Hos HCS.  

HCS foreslår at første møde skal handle om pulp og pulpeanlæg og vil gerne vise egne faciliteter frem i 
Glostrup. Det vil blive en form for studie-dag, hvor vi ser nærmere på alle detaljer fra køkken til mark. 
Posevalg, indsamlingsfrekvens, sorteringsrenhed, pulp, færdigt produkt, afsætning, anvendelse osv.  
HCS har endvidere lidt at vise frem for så vidt angår indsamling i snævre gader / indsamling under 
vanskelige trafikale forhold.  
 
HCS vil fremsende forslag til dagsorden for dagen senest 14 dage forud, så der er mulighed for at tilpasse 
indholdet.  
 
Dagsorden skal for hvert enkelt møde også berøre de fælles udviklingsmål for projektet.  
 

2. møde: 26/9 2017. Hos Bofa, evt. med besøg på Biokraft.  
HCS foreslår at mødet skal handle om den erhvervsmæssige del af projektet. Stikord til emner for dagen; 
Affaldsmængder, både for så vidt angår privat og erhverv. 1 eller 2 linjer på anlægget, samarbejde med 
Biokraft, industri/økologi, energi, fødevarer, varmebehandling, osv. ”Det omgivende” så at sige.  
 

3. møde: 26/10 – 2017. ”Resten”. 
Økonomi, realitetstjek, samfundsøkonomi, de 3 bæredygtighedssøjler, mv.  


