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OPI-PROJEKT 

Øget ressourceeffektivitet i affaldssystemet på Bornholm 

(Cleantech TIPP) 
 
 

Referat fra møde 3 med HCS 
Dato: 2610 2017 
 
Deltagere:  
HCS: Jens Kerrn, Mads Frederiksen 
Bofa: Jens Hjul-Nielsen, Cæsar Funch Jensen, Henrik Larsen og Mette Butzbach 
AAU: Hans Christian Holmstrand og Stig Hirsbak 
 
Referat af møde 2 er godkendt. 
 
Scenarie: 
Restaffald og KOD, papirsække og papirposer. KOD skal forbehandles i pulpanlæg. 14 dgs. indsamling. 
Skraldebiler formentlig konventionelle dieselbiler.  
 
Drøftelser om udbud og kontraktsammensætning: 
HCS foreslår at samle alt i én kontrakt, idet entreprenøren på forbehandlingsanlægget er afhængig af at få 
så meget og så rent affald som muligt ind, for at økonomien kan løbe rundt. Fordi der er tale om et 
begrænset marked. Hvis indsamler og forbehandler er den samme aktør, er incitament strukturen stærkest. 
Yderligere vil Bofa ikke stå i en situation hvor der skal mægles mellem 2 operatører. 
 
Tømningsprisen kunne også laves inkl. sæk og der kunne laves tillægstilbud på poser. 
Sækkeløsningen eliminerer flere problemadresser (hvor beholderen ville skabe problemet). 
HCS er enig i papir/papirløsning. Det er den bedste jf. alle erfaringer, både i forhold til psykologi hos 
borgeren, renhed af fraktion, proces i behandlingsanlæg og bevarelse af gasindhold i KOD. For en god 
oplevelse hos borgeren er det afgørende med en ventileret poseholder i køkkenet. 
HCS foreslår at indsamle begge fraktioner samme dag hos borgeren, frem for restaffald den ene uge og 
KOD den anden uge. Man sparer ½ af kilometerne og kan køre med 2 kammerbil. 
  
Ikke tilbyde uge-afhentning, så hellere øge sækkens kapaciteten hos borgeren.  
 
22.000 husstande på Bornholm med helårstømning og omkring 1500 lejligheder. Derudover ca. 4000 
sommerhuse med ugeafhentning påske til efterårsferie.  
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Kontraktlængde: 
Af hensyn til behandlingspris på forbehandlingsanlægget; lang afskrivningsramme, minimum 10 år. 
Af hensyn til bilerne (holdbarhed ca. 6-8 år afhængig af vedligeholdsomkostninger) gerne kontraktlængde 
der passer til 2 ”bil-perioder ”= 12-15 år.  
For så vidt angår vedligehold af forbehandlingsanlæg med drift over en 15 årig periode: Det vurderes ikke 
at være en udfordring at holde anlægget i god vedligeholdelsesstand over hele kontraktperioden.  
 
Hvad hvis Bofa i udbuddet lader det være op til tilbudsgiver at foreslå den ideelle kontraktlængde? (dette er 
ikke undersøgt juridisk og er bare en tanke). 
HCS: Umiddelbart interessant, Bofa kan sætte rammer op og entreprenøren har mulighed for at optimere 
sit bud - men evalueringskriterier skal være meget skarpe. 
 
Der vil være rammer for indsamling meget lig de nuværende, men det er Bofas intentioner at lave et 
funktionsudbud og flytte fokus fra output til outcome. Politisk er der forpligtelser som Bofa skal leve op til i 
udbuddet og det borgernære vil blive defineret. 
 
Areal og bygning: 
Bofa vil forsøge at sikre areal og bygning til forbehandlingsanlæg, af hensyn til at mindske risikoelementer i 
forhold til planlovgivning mv.  
Prioritet 1 for location er i tilknytning til Biokraft, prioritet 2 er i tilknytning til Bofa.  
HCS opfordrer til at areal evt. kan rumme mandskabsfaciliteter og parkering mv. til indsamlingsdelen.  
For så vidt angår bygningen, skal den leve op til krav fra 3 forskellige typer af behandlingsanlæg.  
 
Aftale med Biokraft: 
HCS ser entreprenøren i en fastlåst forhandlingssituation og foreslår at Bofa laver nødvendige aftaler med 
Biokraft. Pulpen skal prissættes ud fra faste kriterier som tørstofindhold og renhed. Dvs. at der skal 
defineres en kvalitet pulp som der skal være en kendt fast pris for, i hele kontraktperioden.  
Ved driftstop eller anden stop for levering til Biokraft, skal der være muligt at køre KOD til anden modtager 
ovre. Ved kortere stop og hvis det er billigere at køre affald i ovnen end over, vil affaldet blive brændt. 
Ligeledes hvis hele set-up ikke er klar til første indsamlingsdag, skal det være muligt at køre KOD over til 
behandling i en startperiode. 
Bofa skal være risikotager hvis Biokraft går konkurs/vil ud af aftalen. 
HCS vurderer at Biokraft vil skulle investere i anlægget for at få det fulde udbytte af tilslag fra KOD.  
 
Reject og urenheder i pulp: 
Kvalitet af pulp afhænger delvist af borgernes evne til at sortere. Man kan sætte en behandlingspris jf. 
mængde reject / borgernes evne til at sortere. Jo mere reject jo større udgifter til bortskaffelse = 
behandlingspris bliver højere. Gaspotentialet i KOD afhænger af affaldets kvalitet, dvs. borgernes sortering. 
 
For så vidt angår rammer for urenheder i pulp, kan anlægget godt leve op til krav er der væsentlig 
strammere end de svenske regler som vi indtil videre læner os op ad herhjemme. Dokumentation for 
pulpens kvalitet og renhed kan være evalueringskriterie, ligesom anlæggets samlede energiforbrug og 
miljøbelastning. 
For så vidt angår synlige urenheder kan der for landbrug og fødevareproducenter være tale om et 
konkurrenceparameter at der er meget få synlige urenheder i det afgassede materiale der spredes på 
marken.  
 



 

 

                             Side 3 af 3 
 

Kommunikation med borgeren:  
Er først og fremmest Bofas opgave, men det vil være frugtbart for alle parter hvis kommunikation sker i tæt 
samarbejde med entreprenøren. Det kan godt være en del af kontrakten at entreprenør skal sætte 
ressourcer af til at være del af opstart og løbende kommunikation.  
 
Implementering:  
Bofa har tænkt trinvist over 1-2 år – villaer først, så etageejendomme, landejendomme, sommerhuse, 
problemadresser mv.  
HCS foreslår at tage alt på en gang – det er det enkleste rent kommunikationsmæssigt for borgerne. Og det 
som er mest operationelt, i modsætning til at skulle skelne mellem 2 ordninger på samme indsamlingsrute. 
HCS har set både trinvis implementering og ”alt på en gang” – begge dele fungerer, det som er afgørende 
er kommunikation.  
 
Innovation og udvikling i kontraktperioden: 
Skal understøttes af åbne rammer i kontrakten, evt. med en fastlagt samarbejdsstruktur og forpligtelser 
parterne imellem til at tænke nyt fra møde til møde. Der kan tilføjes flere fraktioner til 
husstandsindsamlingen. Der kan skiftes til nyere teknologi på bilerne i anden ”bil-periode” eller indsættes 
en særbil der kan udvikles og eksperimenteres med. Data kan udnyttes til optimering af ruter og 
indsamling, der kan justeres på kommunikation for at forbedre borgeres sortering, de digitale muligheder 
kan undersøges. Eller der kan arbejdes på helt andre projekter.  
 
Hvad hvis det er op til tilbudsgiver at foreslå et innovationsforløb? HCS ser det som en god mulighed, men 
hvordan vil det blive evalueret? Det kunne sættes op som et evalueringskriterie at entreprenør skal vise at 
virksomheden besidder kompetencer og erfaring i at indgå i udviklingsforløb. 
 
Ressourcer til udviklingsforløb skal præciseres, begge parter vil som minimum skulle bidrage med egne 
timer. Bofa kan hensætte midler. Der er mulighed for at søge fondsmidler og EU puljer mv. Besparelser i 
kontraktperioden kan øremærkes til udviklingstiltag. 
 
Udviklingsprojekter vil formentlig skulle igennem det politiske system.  
 
Arbejdsmiljø: 
Med det skitserede er der ikke umiddelbart udfordringer med det arbejdsmiljømæssige. 
 
 
 


