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OPI-PROJEKT 

Øget ressourceeffektivitet i affaldssystemet på Bornholm 

(Cleantech TIPP) 
 
 

Referat af møde 3 med Fugato  
Dato: 0611 2017 
 
Deltagere:  
Fugato: William Koch og Hanne Nisbet 
Bofa: Jens Hjul-Nielsen, Cæsar Funch Jensen, Henrik Larsen og Mette Butzbach 
AAU: Stig Hirsbak og HC 
Gemidan: Lars Ravn Nielsen og Tobias Hoffmann 
 
Referat af møde 1 + 2 er godkendt. 
 
Første del af mødet bestod i en rundtur med stop ved ca. 150 adresser på Nordbornholm (Aarsdale til 
Allinge), hvor der blev gennemgået arbejdsmiljømæssige problematikker ved de gamle byer og den 
bornholmske klippebosætning - i sammenhæng med at borgeren selv må bestemme hvor på sin grund at 
skraldesækken skal stå. Mange skraldesække kan ikke placeres så de overholder arbejdsmiljøreglerne for 
skraldefolkene og mange andre sække er placeret uhensigtsmæssigt, men kan placeres bedre hvis borgeren 
er villig til at udføre nødvendige ændringer på sin matrikel (/og opmærksom på at der er et problem). Ifølge 
Fugato repræsenterer de viste adresser ca. 5 % af problemets omfang på Bornholm.  
Bofa indgår løbende aftaler med borgerne om at de selv sætter skraldesækken ud til skel, i tilfælde hvor der 
er vanskelige arbejdsforhold. Dette sker i samarbejde med Fugato. Der er tale om rigtig rigtig mange 
borgere/adresser som der gennem årene er truffet aftale med. I forhold til den konkrete tur og de besøgte 
adresser, var det uklart hvor mange der er aftaler med. 
 
Rundturen illustrerede også de problematikker der vil være ved at gå over til affaldsbeholdere, frem for at 
benytte sække som i dag.  
 
Anden del af mødet foregik på Bofa. Følgende emner blev drøftet: 
 
Arbejdsmiljø: 
Fugato fremhæver den problematik som blev gennemgået på køreturen – at sækken frit kan placeres på 
matriklen. Det vanskeliggør at overholde arbejdsmiljøreglerne for skraldemændene og derudover er det 
tidskrævende. Fugato anbefaler derfor at der i forbindelse med den nye affaldsordning også laves nye 
regler for hvor skraldesækken skal placeres, gerne ud til skel. Der vil dog være mange borgere der ikke har 
mulighed for at sætte skraldesæk ved skel, dette skal ordningen og reglerne være åben overfor.  
Bofa er usikker på om det er en løsning der kan gennemføres politisk. 
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Indsamling:  
Bofa forventer at fortsætte med sække til både restaffald og KOD, formentlig vil der være tale om papir. 
Det vil blive 14 dages indsamling på begge affaldstyper. Det lægger op til 2 kammerbil så borgeren kun skal 
have besøg hver anden uge. Fugato foretrækker 1 kammerbil, da erfaringen er at 2 kammer ikke er 
anvendelige på øens mange mindre og dårlige veje. Det vil blive op til entreprenøren at foreslå den bedste 
metode til indsamling.  
Fugato oplever en del rotteproblemer hos borgerne, ved valg af papirsæk og KOD skal man være 
opmærksom på at dette problem kan øges. 
 
Posevalg: 
Der blev diskuteret for og imod plastik vs. papirpose til KOD. Bofa lægger vægt på signalværdien i 
papirsposen, mens plastikposen måske er mere brugervenlig. Der er mange argumenter til begge sider. 
Bofa vil afvente en rapport der er på vej fra Miljøstyrelsen om netop poser til KOD inden der tages endelig 
beslutning.  
 
Gemidan anbefaler plastposen fordi alt KOD kan udvaskes, hvorimod papir suger fedt og dermed 
gaspotentiale til sig. Under alle omstændigheder vil både papir- og plastpose gå til reject, anlægget kan 
håndtere begge posetyper. Endvidere lægges vægt på at pose har den rette størrelse, dimensioneringen 
har betydning for hvilket affald borgeren putter i. Hvis der vælges for lille pose vil man gå glip af 
affaldspotentiale og med for stor en pose er der sandsynlighed for flere fejlsorteringer. 
 
Bofa overvejer at stille udstyr til rådighed for borgeren ift. Pose/holder/stativ til køkkenet og miljøstativ 
ude. Så kan borgeren vælge at anvende det, eller finde anden metode. Men dette er dog op til politikerne 
at bestemme.  
 
Innovation og udvikling: 
Drøftelser om hvordan innovationshøjden løftes i kontraktperioden og hvordan det sikres at kontraktens 
rammer for samarbejdet er tilstrækkelig vide. Det vil være oplagt at innovative tiltage støtter op om BGI. 
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, f.eks. Designprojektet. Der vil altså være tale om en 
kendt økonomi. Derudover forventes der en fast samarbejdsstruktur f.eks. med 2 årlige møder eller 
lignende.  
Fugato udvikler løbende egen virksomhed med nye tiltag og deltager gerne aktivt på flere fronter i 
samarbejde med Bofa. Et samarbejde om kommunikation og mødet med borgerne er en mulighed, også op 
til kontraktstart i forbindelse med overgang til den ny ordning. Fugato deltager gerne i koordinering af 
kommunikationsplan og videreudvikling af borgerrettet service. Det er også en mulighed at se på udvikling 
og forbedring af materiel, f.eks. i forhold til arbejdsmiljøet og der kunne også lægges fokus på 
sommerhusområder og miljøstationer.  
Gemidan bestræber sig på årligt at forbedre forbehandlingsanlæggets præstation og driftsøkonomi.  
 
Forbehandlingsanlæg: 
Bofa overvejer at forberede areal og bygning, så entreprenør kan leje sig ind og etablere 
forbehandlingsanlæg. For at minimere risiko for entreprenøren. Bofa vil også forsøge at tilvejebringe aftale 
med Biokraft for så vidt angår modtagelse af pulpen i den fulde kontraktperiode. Endvidere skal der være 
en plan B, også i forbindelse med driftstop mv.  
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Gemidans umiddelbare krav til bygning: mulighed for indendørs aflæsning fra biler (for at mindske 
lugtgener), areal til oplag af palleaffald fra erhverv (f.eks. paller med småkager eller ketchup), undertryk for 
at minimere lugtgener, udskiftning af luft 5x/time, ingen frostsikring. Krav til lugtenheder erfaringsmæssigt 
ml. 1100 og 1500 enheder. Har ikke oplevet rotteproblemer på eksisterende anlæg.  
 
Erhvervsaffald: 
Fugato vurderer at der er et stort marked for KOD-erhvervsaffald på Bornholm, men det er nødvendigt at 
Bofa følger op med regulativ for at øge motivation. For virksomheden er økonomien meget afgørende + at 
det skal være simpelt for medarbejderen at sortere. Men virksomhederne er også interesseret i 
imagefaktoren. 
 
Genanvendelige fraktioner: 
Indfasning af yderligere sortering og indsamling ved husstanden blev drøftet. Der skal være mulighed for at 
indføre mere indsamling hos borgeren i kontraktperioden, f.eks. metal eller farligt affald eller noget helt 
tredje. 
Der er usikkerhed om indsamling af plast da der reelt ikke er aktuelle genanvendelsesmuligheder for plast 
fra husholdninger og plasten derfor alligevel ender med at blive brændt. Der er forsøg i gang og Bofa følger 
udviklingen i håb om en god løsning 
 
Kontrakt: 
Bofa forestiller sig en 15 årig kontrakt, men skal det være 1 eller 2? Der er fordele og ulemper ved begge 
dele. Fugato har ikke umiddelbart kommentarer til om det skal være 1 eller 2 kontrakter. 
Gemidan anbefaler: prækvalificering, standardkrav til SPD, 3-5 tilbudsgivere og kontrakt efter forhandling. 
 
Tidsplan: 
Bofa skal fremlægge forslag til den nye affaldsordning for politikerne før udbud kan sendes ud. Det er ikke 
klart hvad de vil vælge.  
Gemidan skal bruge 6-9 mdr. fra indgåelse af aftale til anlæg er klart.  
Fugato skal skaffe materiel, det kan godt være svært med stram tidsplan.  
 
 
 


