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OPI-PROJEKT 
Øget ressourceeffektivitet i affaldssystemet på Bornholm 

(Cleantech TIPP) 
 

Afrapportering 
 

Beskrivelse af Cleantech TIPP projektet 

BOFA er partner i det interregionale EU-projekt Cleantech TIPP (Testbed for Innovative Public 

Procurement). Projektet har fokus på at udvikle innovative offentlige udbud inden for bl.a. affaldsområdet, 

klima og industriel symbiose, ved at afprøve Offentlige Private Innovationsforløb (OPI) efter 

markedsdialogen og før tilbudsfasen. 

 

Bofas OPI bidrag er case på affaldsområdet i Cleantech TIPP projektet, og skal danne fagligt vidensgrundlag 

for at indarbejde innovation og bæredygtighed i det kommende udbudsmateriale. Der er specifikt fokus på 

at udvikle et innovativt udbud til implementering af regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden Affald”, 

herunder undersøge hvordan indsamling og forbehandling af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) 

kan foregå. Bofa har i projektet gennemført 3 gensidigt og kontraktligt forpligtende OPI forløb med 2 

konsortier og en virksomhed. 

 

Baggrunden for Bofas deltagelse er målsætningen om at nå 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet 

senest i 2022. En forudsætning for at nå dette mål på Bornholm er at madaffaldet (KOD) indsamles separat. 

Bofa har undersøgt en løsning hvor det indsamlede KOD skal behandles på et lokalt pulpanlæg (der skal 

etableres), hvorefter pulpen tilføres Biokrafts biogasanlæg og digistatet dernæst om muligt udlægges på 

landbrugsjord på Bornholm. Desuden ønskede Bofa med sit OPI projekt at undersøge hvilke muligheder der 

er for indsamling af andre fraktioner, såsom metal og plast.  

 

Aalborg Universitet, som også er partner i Cleantech TIPP projektet, fungerer som videnspartner og har 

været en tæt allieret for Bofa igennem hele forløbet med deltagelse i samtlige møder med partnerne. 

Samarbejdet mellem Bofa og AAU i Cleantech TIPP er forankret i Bornholms Ressourcelaboratorium (BR). 

Desuden har Bech Bruun fungeret som juridisk rådgiver under hele forløbet. 
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Beskrivelse af markedsdialogen  

 

Workshop 1 

Indledningsvist har Bofa været vært for en workshop i regi af Cleantech TIPP projektet, med deltagelse af 

flere af de andre cases i projektet, samt lokale interessenter. Workshoppen forløb over 2 dage og havde 

som målsætning; 1) at drøfte overvejelser om implementering af ”Danmark uden Affald” og 2) at præcisere 

processen for offentlig-privat innovation af ordninger til indsamling, behandling og afsætning af organisk 

dagrenovation, herunder hvilke aktører der skal involveres i forberedelsen af et kommende udbud, hvilke 

hovedaktiviteter processen omfatter, samt tidsrammen for gennemførelsen af hovedaktiviteterne. 

 

Workshop 2 

Denne workshop var målrettet de virksomheder som kunne tænkes at indgå i en OPI proces med Bofa. Der 

blev inviteret 7 virksomheder til at deltage. Formålet med workshoppen var at orientere om Bofas 

fremtidsplaner, mulighederne i et OPI samarbejde, indhold i en OPI aftale og generelt om vilkår og 

udviklingsperspektiver i det OPI samarbejde som Bofa ville igangsætte. Endvidere var der et juridisk indlæg 

om den nye udbudslov og de nye muligheder den åbner op for. På baggrund af workshoppen skulle 

virksomhederne beslutte sig for om de ville gå med videre i processen.  

 

OPI samtaler 

Som opfølgning på workshop 2 blev to konsortier og 3 virksomheder enkeltvis inviteret til samtaler for at 

afklare det nødvendige engagement i processen, de fælles interesser i et kommende OPI samarbejde, samt 

for at præcisere baggrund for og formål med OPI samarbejdet. En virksomhed meldte fra på forhånd.  

 

Efter samtalerne havde Bofa og AAU en intern evalueringsproces, hvor virksomhederne og de 2 konsortier 

blev vurderet på følgende parametre, hvor det på hver parameter kunne tildeles en score fra 1 (dårligst) - 3 

(bedst); 

 Overordnede mål (vision) 

 KOD indsamling 

 Pulper – faglig kapacitet til at drive 

 Erhvervs – og serviceaffald 

 Andre materialer 

 In-house kompetencer (baggrundsviden) 

 Partner / konsortium kompetencer 

 Ressourceinput / kvalitet i OPI forløb (forgrundsviden) 

 Økonomisk styrke 

 Åbenhed 

 

På baggrund af den tildelte og begrundede score blev to konsortier og en virksomhed inviteret til at indgå 

en OPI aftale og være med i den fortsatte OPI proces.  
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Beskrivelse af OPI processen 

Selve OPI processen blev indledt med individuelle møder med de 3 indbudte private partnere, hvor 

aftaleudkast blev gennemgået og det kommende samarbejde blev planlagt. Dernæst fulgte en fælles 

studietur med Bofa og alle partnere. Endelig var der et længere mødeforløb med individuelle møder 

mellem Bofa og partnerne.  

 

Processen er mere udførligt beskrevet herunder; 

 

 Aftale- og planlægningsmøde med hver partner (juni 2017) 

Der blev i juni 2017 afholdt møde med hver af de udvalgte partnere. Forud var fremsendt et udkast 

til aftale om samarbejdet og på mødet blev aftalens indhold drøftet. Alle partnere udtrykte på 

møderne bekymring i forhold til virksomhedens ret til fortrolighed for så vidt angår baggrundsviden 

og forretningshemmeligheder. Aftalen blev tilrettet i respekt for dette. For så vidt angår aftalens 

juridiske indhold har Bofa fået bistand fra Advokaterne Bech Bruun.  

Endvidere blev der drøftet indhold til den kommende fælles studietur og det blev med hver partner 

planlagt hvordan de kommende 3 møder skulle struktureres. 

Der blev med hver partner aftalt at holde 3 møder med 4 ugers interval. For Bofa indebar dette 3 

uger med et møde om ugen (et møde med hver partner), 1 uges pause og så igen 3 uger med 1 

møde om ugen osv.  

 

 Fælles studietur med alle 3 partnere, AAU og Bofa (august 2017) 

Studieturen blev planlagt af AAU på baggrund af forslag og drøftelser på aftale- og 

planlægningsmøderne med hver partner i juni.  

Program for studieturen: 

 Besøg på Lunds Universitet med diskussioner af katalytisk innovationsudbud på baggrund af 

case fra SYSAV (der deltager i Cleantech TIPP med projektet Food Loop Systems).  

 Besøg på NSR i Helsingborg med gennemgang af deres forretningsmodel og 

innovationsarbejde. 

 Besøg hos Tekniska Verken i Linköping. Præsentation af forsyningssystemet i kommunen, 

med indsamling af KOD og efterfølgende behandling og konvertering af gas til drivmiddel. 

Derefter en gennemgang af de forskellige anlæg, herunder forbehandlingsanlægget, 

biogasanlægget og konverteringsanlægget. Endelig en præsentation af Tekniska Verkens 

innovationsarbejde. 

 

 3 individuelle møder med hver partner, AAU og Bofa (august – november 2017) 

De enkelte møder blev planlagt på baggrund af de aftaler der blev lavet på aftale- og 

planlægningsmøderne med hver partner i juni. Bofas målsætninger for samarbejdet med hver 

partner var det samme, men det var forskelligt hvordan partnerne hver især ønskede at gribe 

samarbejdet an.  
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Bofa og AAU deltog undervejs i mødeforløbet i flere forskellige virksomhedsbesøg både hos 

partnerne, men også eksterne virksomheder, både kommunale/regionale og private, samt svenske 

og danske. Bofa og AAU således i forløbet været på besøg hos; 

 HCS i Glostrup 

 Ragn Sells ved Heden  

 Region Gotland og deres samarbejdende biogasanlæg og forbehandlingsanlæg 

 Gemidan Ecogi ved Holsted  

 Billund kommune og spildevandsanlæg 

 Alle partnere og Bofa var desuden enkeltvis på besøg på Biokraft.  

 

Herunder følger et uddrag af de mest væsentlige emner som er drøftet undervejs: 

 

Forbehandlingsanlæg til KOD 

Funktion af forskellige anlægstyper (hver partner repræsenterer en type forbehandlingsanlæg) 

Kvalitet af pulp / krav til pulp / fokus på synlige urenheder 

Lokalitet og beliggenhed 

Det indsamlede KOD’s betydning for kvaliteten af pulpen 

Anlæggets håndtering af erhvervsaffald 

Lugtgener og andre miljøforhold 

 

Indsamling 

Materiel 

Indsamlingsfrekvens 

Indsamlingsudstyr (skal borgeren sortere i pose af plast, bioplast eller papir, skal der være en 

holder til posen i køkkenet, skal det være sæk eller beholder ude, osv. ) 

Adgangsforhold og ældre bydele uden forhave / gennemgang til gården – (hvor placerer man flere 

beholdere/sække når borgeren skal sortere mere?) 

 

Økonomi 

Affaldsmængder 

Behandlingsomkostninger 

Afskrivningsperioder 

Business case 

 

Kontraktforhold 

Varighed 

Opdeling af opgaver i flere kontrakter 

 

Udvikling og innovation i kontraktperioden 

Fælles idégenerering 

Samarbejdsform i kontraktperioden 

finansiering 

 

Risici 

Hvilke risici ser entreprenøren 

Er der risici der på forhånd kan elimineres 

Hvilke risici kan gøres mindre 
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Beskrivelse af resultater  

 

 Den individuelle tilbagemelding fra de enkelte partnere – uddrag; 

 Positivt for partneren at opleve møderne som et fortroligt rum hvor emner kan diskuteres 

til bunds og at der ikke har været oplysninger på tværs af mødeforløbene med de 

forskellige partnere. 

 I sammenligning med en almindelig udbudsfase har entreprenøren meget bedre mulighed 

for at forstå kommunens behov og hvilke typer opgave og projekt der er tale om. 

 Det er en øjenåbner for begge parter at emner vendes fra flere perspektiver (kommune, 

leverandør, entreprenør, mv.). 

 Positivt med fælles forståelse for at minimere risici ved projektet, det øger muligheden for 

at der kan udvikles en holdbar løsning til en god pris. 

 Det er tidskrævende at deltage i et OPI forløb, men det giver gode drøftelser og er lærerigt 

for begge parter. 

 De fælles drøftelser af projektet øger vidensniveauet og skaber potentiale for et bedre 

udbud. 

 Motiverende for begge parter at have fælles drøftelser om muligheder for at skrive et 

innovativt samarbejde ind i kontraktperioden. 

 

 Blandede erfaringer fra AAU og Bofa; 

 Overordnet set var OPI forløbet et positivt og tæt samarbejde mellem Bofa, AAU og de 

private aktører. Vidensniveauet er blevet øget for alle og samarbejdet har skabt en langt 

bedre gensidig forståelse mellem Bofa, AAU og de private aktører hver især. Den 

indledende fælles studietur var med til at opbygge relationer mellem alle deltagere i 

projektet og fungerede som fælles vidensbase og afsæt for diskussioner ved de 

efterfølgende individuelle møder. 

 

 I forbindelse med markedsdialogen og de indledende øvelser var de private aktører til en 

start meget lidt åbne og innovative. Undervejs blev der dog åbnet op for en nysgerrighed 

omkring at indgå i en innovativ proces forud for et udbud og afprøve et OPI forløb. Dette 

blandt andet på baggrund af branchens ønske om at få en mere konstruktiv dialog og vende 

den udvikling der har været gennem mange år, hvor udbud for indsamling af 

husholdningsaffald generelt har udviklet sig til kun at handle om den laveste pris. 

 

 Undervejs i OPI forløbet rykkede de private aktører sig fra at være skeptiske overfor 

processen, særligt med henblik på fortrolighed og bevarelse af forretningshemmeligheder, 

til at være åbne og informationsdelende og nysgerrige på OPI projektets vegne.  
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 De indledende aftalemøder hvor OPI aftale, forgrundsviden, baggrundsviden og 

fortrolighed blev drøftet indgående, havde stor betydning for de private aktørers tryghed i 

projektet, således at der blev skabt en ramme for den innovative dialog. 

 

 OPI aftale og handlingsplan for OPI forløbet skal være beskrevet inden forløbet sættes i 

gang, da OPI kræver investering i timer og ressourcer, som må tages ud af den ”normale” 

dagligdag. 

 

 Der er tale om jomfrueligt land, for så vidt angår at udforme et innovativt offentligt udbud 

og det kræver en vis politisk opbakning og risikovillighed at ændre ”plejer gennem 40 år”, til 

at sætte sig selv i spil internt og eksternt, først med OPI projektet og dernæst efter 

kontraktindgåelse oparbejde et meget tæt samarbejde med entreprenøren for at kunne nå 

i mål med den innovative proces. 

 

 

Hvor står Bofa efter OPI processen? 

 

OPI processen har fået Bofa til at ryste posen overfor det politiske bagland, som skal tage den endelige 

beslutning om det kommende affaldssystem på Bornholm. Det er Bornholms Regionskommunes Klima- og 

Bæredygtighedsudvalg der har drøftet de fremtidige muligheder som Bofa har præsenteret ved 

udvalgsmøder i starten af 2018. Efterfølgende er der i Kommunalbestyrelsen udtrykt ønske om at se på 

yderligere løsningsmodeller for Bornholm og den endelig ikrafttræden af nye affaldsordninger er pt. udsat 

til årsskiftet 2021 / 2022. 

 


