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OPI-PROJEKT 

Øget ressourceeffektivitet i affaldssystemet på Bornholm 

(Cleantech TIPP) 
 
 

Referat af møde 3 med Ragn Sells og Lennart Ipsen  
Dato: 3010 2017 
 
Deltagere:  
Ragn Sells: Massimo Forti 
Lennart Ipsen: Johnny Ipsen 
Bofa: Jens Hjul-Nielsen, Cæsar Funch Jensen, Henrik Larsen og Mette Butzbach 
AAU: Stig Hirsbak og Hans Christian Holmstrand 
 
 
Referat af møde 2 er godkendt. 
 
Mængder: 
Der er usikkerhed om potentialet i erhvervsaffaldet på øen – i forhold til de mængder som kan tilføres 
pulpeanlægget. En kvalificering af mængderne er under udarbejdelse og notatet vil være en del af 
projektmaterialet. 
 
Usikkerheden om affaldsmængden på øen øger risici ved projektet. 
 
Forslag fra RS + LI: 
RS + LI er usikre på de potentielle affaldsmængder på Bornholm (Bofa har vurderet ca. 3000 t. fra private og 
2000 t. fra erhverv). Derfor foreslår RS + LI alternativ løsning: Igangsætte indsamling som planlagt, men 
vente 1-2 år med at etablere forbehandlingsanlæg. I mellemtiden kan KOD behandles ovre.  
Når der derefter vil være erfaringsbaserede tal for de Bornholmske mængder af KOD + lignende affald på 
øen, kan forbehandlingsanlæg etableres. På den måde kan forbehandlingsanlæg dimensioneres til kendte 
affaldsmængder og kendt kvalitet af affaldet. Endvidere vil man få fordel af den udvikling som vil ske 
undervejs, for så vidt angår teknologi til forbehandlingsanlæg. Dette vil reducere risici ved projekt.  
Alternativt vil det være nødvendigt at kommunen garanterer for en minimumstonnage og sikkerheden for 
projektet vil blive lagt tilbage på borgerne.   
 
Bofa vurderer at forslaget ikke er politisk holdbart i forhold til at behandle affaldet ovre i 1-2 år, men vil 
undersøge det. 
 
Scenarie: 
Restaffald og KOD, papirsække og papirposer. Rest: 120 l og KOD 90 l. 
KOD skal forbehandles i pulpanlæg. 14 dgs. indsamling. Skraldebiler formentlig konventionelle dieselbiler.  
Fortsætte ordning med papir/pap hver 4. uge. Eventuel indsamling af andre genanvendelige fraktioner kan 
også komme på tale – fra kontraktstart, eller som del af udviklingen i kontraktperioden. 
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Kontrakt: 
LI og RS foreslår to kontrakter, 1 til indsamling og 1 til forbehandlingsanlæg. 7 årige kontrakter.  
Bofa overvejer at samle i 1 kontrakt, for at undgå at skulle komme imellem de 2 partner. RS kender ikke til 
andre tilfælde hvor aktiviteter er samlet i 1 kontrakt og ser ikke at det skulle give særlige udfordringer at 
aktiviteterne er delt på 2 entreprenører. 
Der er enighed om at det kan være en fordel for entreprenøren at være både indsamler og forbehandler. 
 
Kvalitet af pulp:  
Bofa overvejer at skærpe krav til renhed / kvalitet af pulp. 
RS foreslår at Bofa i udbuddet henviser til at pulp skal overholde de til enhver tid gældende regler. 
Markedet på Bornholm er lille og risici ved projekt i forvejen store.  
AAU bemærker at det for fødevarevirksomhederne på Bornholm kan være et konkurrenceparameter at der 
er tale om at det afgassede materiale som spredes på markerne er mere rent end gennemsnittet.  
 
Implementering af nye ordninger: 
RS + LI: Implementering over hele øen samtidig, så vidt muligt. Det vil være mest effektivt, nemmest rent 
kommunikationsmæssigt og billigst. Det vil være mere besværligt for indsamleren hvis der er 2 forskellige 
ordninger på øen som der skal skelnes imellem. 
 
Innovation og udvikling i kontraktperioden: 
Drøftelser om hvordan innovationshøjden kan løftes i kontraktperioden og hvordan det kan sikres at 
kontraktens rammer for samarbejdet er tilstrækkelig vide. Det vil være oplagt at innovative tiltage støtter 
op om BGI, uanset om der vil være tale om arbejde med udvikling af materiel, udskiftning af teknologier, 
eller helt andre emner. 
Bofa forestiller sig at en vis del af kontraktsummen afsættes til innovationsarbejdet og at evt. besparelser i 
perioden går 50/50 til innovation og entreprenør. Derudover kan det være muligt at finansiere specifikke 
projekter via Ressourcelab Bornholm og EU fonde. Der vil altså være tale om en kendt økonomi for 
udviklingstiltag. Derudover forventes der en fast samarbejdsstruktur f.eks. med 2 årlige møder eller 
lignende for at sikre fremdrift.  
 
Men hvordan defineres det om kontrakten er opfyldt for så vidt angår den innovative del? Skal Bofa og 
entreprenør fra starten fælles definere et mål for kontraktperioden? Og hvordan evalueres der på dette 
efterfølgende? Det er spørgsmål som Bofa må se på i forbindelse med udbuddet.  
 
Forbehandlingsanlæg: 
Bofa er indstillet på at købe areal og etablere bygning hvor entreprenør kan leje sig ind og opføre 
procesanlæg. RS + Li er enige i at dette er en god løsning. Det skal undersøges juridisk.  
Optimal beliggenhed er ved Biokraft. Vi skal forvente ca. 10-15 biler / dag til forbehandlingsanlægget. 
Anlægget kan sagtens håndtere papir/pair løsningen  
 
Samarbejde med Biokraft: 
Bofa vil sikre en samarbejdsaftale med Biokraft for hele kontraktperioden, med en fast pris på pulpen. 
Prisen forventes at ligge omkring 100 kr/ton.  
RS foreslår at man kan lade prisen være 0 kr. i aftalen og lade den være op til forhandling mellem Bofa og 
Biokraft.  
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Bofa er ved at undersøge det bornholmske landbrugs holdning til projektet. Om de vil modtage den 
afgassede gylle når der er iblandet KOD. Der har været positivt møde med Andelsmejeriet og næste skridt 
er Valsemøllen og planteavlerne, dernæst de svineproducerende landmænd. 
RS + LI bekræfter vigtigheden i at sikre at modtagekæden til Biokraft er intakt i forbindelse med projektet.  
 
Kommunikation: 
Det skal fremgå af udbud hvilke krav Bofa vil stille i forhold til at entreprenørens engagement i 
kommunikationen med borgerne. 
 
 


