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1. Indledning 

Med dette udbud søger Bofa en Renovatør, som vil designe en ordning for indsamling af 12 forskellige af-

faldsfraktioner på Bornholm, indsamle affaldet i kontraktperioden, samt indgå i et innovativt samarbejde i 

kontraktperioden i overensstemmelse med de krav, der følger af Kontrakten inkl. bilag.  

Dette Bilag 1 - Kravspecifikation indeholder en nærmere beskrivelse af den ydelse vedrørende affaldsind-

samling på Bornholm, som Renovatøren skal udføre for Bofa i henhold til Kontrakten. 

Opgaven omfatter både design af en ny, hensigtsmæssig model for affaldsindsamling på Bornholm i lyset af 

blandt andet Regeringens aftale for at sikre grøn affaldssektor i 2030 og udførelse af affaldsindsamlingen i 

kontraktperioden, jf. nærmere afsnit 5, samt evt. indkøb af materiel, jf. afsnit 5.2. Derudover omfatter opgaven 

løbende samarbejde med Bofa i kontraktperioden vedrørende udvikling af affaldsindsamlingsordningen. 

Kontrakten har en varighed på 9 år og 3 måneder med mulighed for forlængelse ét år ad gangen i op til to år. 

Bofas krav og ønsker til Renovatørens tilbud er nærmere beskrevet i afsnit 6. 

2. Definitioner og begreber 

Adgangsvej    Den adgangsvej, der er fra matrikelgrænsen fra en given husstand 

og ind til det sted, hvor Opsamlingsmateriellet er placeret på ejen-

dommen.  

 

Affaldsø     Samling af Opsamlingsmateriel, fx containere, hvor tilknyttede hus-

stande og/eller virksomheder skal aflevere en, flere eller alle deres 

fraktioner af affald. Affaldsøer er nærmere beskrevet i afsnit 5.5. 

 

Blandede småbatterier   Fraktionen dækker alle former for brugte batterier, som anvendes i 

en almindelig husholdning. Blyakkumulatorer fra biler er ikke omfat-

tet.  

 

Farligt affald   Fraktionen består af affald, der udviser farlige egenskaber pga. dets 

indhold af farlige stoffer. Affaldet kan f.eks. være sundhedsfarligt, 

skadeligt for miljøet, brandfarligt, ætsende eller giftigt.  

 

Glasflasker og glasemballage  Fraktionen består af glas og flasker fra husholdningen, fx vinflasker, 

syltetøjsglas mv.  

 

Indsamlingskøretøjer   Renovatørens specialopbyggede køretøjer, der anvendes til affalds-

indsamling. 

 

Indsamlingsmateriel   Kærre, sækkevogne og andre tekniske hjælpemidler, der anvendes 

ved indsamling af affald, dog ikke Indsamlingskøretøjer. 
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Kildesorteret organisk dagrenovation  Fraktionen kaldes også KOD-affald og består af tilberedt og ikke-

tilberedt madaffald og andet organisk affald, der fremkommer i pri-

vate husstande. Det er hovedsageligt rester fra grøntsager og frugt, 

måltidsrester og kød, fisk, gammelt brød og kagerester. Erfarings-

mæssigt kan fraktionen være forurenet med plastemballage, metal 

(bestik), mv. 

 

Komposit    Fraktionen omfatter drikke- og fødevarekartoner.  

 

Metal    Fraktionen omfatter jern og metal fra husholdningerne, herunder då-

ser med diverse mad og drikke, søm og skruer, tagrender, cykelstel, 

gryder og pander, bestik, alufolie, grille og haveredskaber.  

 

Opsamlingsmateriel   Miljøstativer, mini- midi- og maxicontainere, beholdere mv., der af 

beboerne anvendes til opsamling af affald, og som tømmes af Re-

novatøren, samt dertilhørende teknologi, sensorer eller lignende, 

der eventuelt skal benyttes som led i Renovatørens tilbudte løsning.  

 

Pap     Fraktionen består af den del af husholdningsaffaldet, som er pap, 

der er egnet til genanvendelse. Der er hovedsagelig tale om pap fra 

vin, mindre papæsker, kasser og kartoner fra internethandel mv. 

 

Papir      Fraktionen består af den del af husholdningsaffaldet, som er papir, 

der er egnet til genanvendelse. Der er hovedsagelig tale om dag-

blade, distriktsblade, ugeblade og månedsmagasiner, fag- og med-

lemsblade, adresseløse tryksager, adresserede forsendelser samt 

telefonbøger.  

 

Plast    Fraktionen består af blandet plast fra husholdningen. Typisk vil der 

være tale om forskellige former for emballage. Fraktionen omfatter 

både fødevare- og ikke-fødevareplast og såvel hård som blød plast 

med mulighed for yderligere udsortering.  

 

Restaffald   Fraktionen består af den del af affaldsmængden, der fremkommer i 

private husstande, som ikke er omfattet af de øvrige, beskrevne frak-

tioner.  

 

Renovatøren   Den vindende tilbudsgiver, som underskriver Kontrakten. I denne 

kravsspecifikation benyttes begrebet Renovatør, uanset at de(n) på-

gældende virksomhed(er) på tidspunktet for afgivelse af ansøgning 

henholdsvis tilbud er ansøger henholdsvis tilbudsgiver. 

 

Småt elektronikskrot  Fraktionen består af elektrisk eller elektronisk affald, der kan rum-

mes i en gennemsigtig plastpose med maksimalt 4-liters rumindhold. 
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Tekstiler    Fraktionen omfatter boligtekstiler og beklædning produceret af teks-

tilfibre. Møbeltekstiler, gulvtæpper og andre interiørtekstiler er om-

fattet, hvis de er fremstillet af tekstilfibre. Produkter af skind og læder 

er ikke omfattet. 

 

Tilkørselsvej   Den vej (uanset ejerskab) ad hvilken Indsamlingskøretøjet skal køre 

for at få adgang til de husstande/Virksomheder, som skal have hen-

tet affald.  

 

Virksomheder    De erhvervsvirksomheder, som er tilmeldt affaldsordningen hos 

Bofa. Tilmeldte erhvervsvirksomheder er omfattet af alle fraktioner i 

ordningen.  

3. Præsentation af Bofa 

3.1 Generelt 

Bornholms Affaldsbehandling (Bofa) er en del af Bornholms Regionskommune. 

Bofa har bl.a. til opgave at etablere indsamlingsordninger for affald og genanvendelige materialer fra både 

husstande og erhvervsvirksomheder på Bornholm.  

Bornholms Regionskommune og Bofa har stor fokus på at udnytte og genanvende affald som en ressource. 

Bofa arbejder efter en vision for affalds- og ressourcehåndtering, der skal gøre Bornholm til den første region 

i Europa uden affaldsforbrænding. En kombination af mere sortering, ændrede forbrugsvaner og ny teknologi 

til genanvendelse skal gøre det muligt at lukke forbrændingsanlægget i Rønne i 2032. 

Bofas opland omfatter hele Bornholm, og består af både land- og byzoner. Bebyggelserne består hovedsa-

geligt af lejligheder, parcelhuse og egentlig landbebyggelse. Herudover er der ca. 3.400 virksomheder inden-

for mange forskellige brancher på Bornholm, dog ingen egentlige “miljøtunge” virksomheder.  

3.2 Baggrund for og formål med udbud 

Formålet med dette udbud er at få etableret en ny ordning for affaldsindsamling på Bornholm i lyset af og 

inden for rammerne af blandt andet Regeringens politiske aftale af 16. juni 2020 om Klimaplan for grøn af-

faldssektor og cirkulær økonomi (aftalen kan findes på følgende link: https://www.regeringen.dk/me-

dia/9591/aftaletekst.pdf), og de målsætninger, der er vedtaget i Bornholms Regionskommune, herunder bl.a. 

visionerne ”Bright Green Island” (http://www.brightgreenisland.dk) og ”Bornholm viser vej – uden affald 2032” 

(vedlagt som Bilag A til Kravspecifikationen).  

Der skal derfor tænkes nyt på mange fronter for at nå i mål miljømæssigt, socialt og økonomisk. Det gælder 

ikke mindst valg af materiel, kørsel og metoder for indsamling, der skal sikre en effektiv mobilisering. Udover 

at minimere klimapåvirkningen ved at øge genanvendelse af affaldet, bør en kommende løsning som helhed 

https://www.regeringen.dk/media/9591/aftaletekst.pdf
https://www.regeringen.dk/media/9591/aftaletekst.pdf
http://www.brightgreenisland.dk)/
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være bæredygtig. Det inkluderer bl.a., at miljøpåvirkningen fra Indsamlingskøretøjer ønskes minimeret, og at 

der kigges på alle processerne omkring affaldssystemet. Tilsvarende kan brugen af digitale redskaber, der 

gør affaldssystemet mere intelligent og ressourcebesparende, overvejes for blot at nævne nogle eksempler 

på de områder, som den nye affaldsordning kan vedrøre. 

Ændrede affaldsgebyrer og tømningsfrekvenser er også i spil, når den nye ordning skal skrues sammen. 

Fremtidens affaldssystem på Bornholm må gerne motivere til et ansvarligt forbrug og stimulere affaldsfore-

byggelse blandt borgere og feriegæster. 

Også renovationsarbejdernes sundhed og trivsel skal tilgodeses. Bofa ønsker at sikre de bedst mulige ar-

bejdsmiljømæssige vilkår for de medarbejdere, som er ude på vejene og udfører arbejdet med at indsamle 

øens affald og ressourcer. 

I Regeringens politiske aftale af 16. juni 2020 om Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi er det 

i store træk skitseret, hvordan fremtidens affaldsindsamling forventes at se ud. Det må dog formodes, at der 

vil opstå nye krav til sortering og indsamling i fremtiden, som der ikke findes planer om i dag, og det forventes 

derfor, at der i takt med, at Danmark bliver klogere på det at sortere og genanvende affald, opstår behov for 

at justere på affaldsordningen.  

For at skabe rum til sådanne justeringer og forbedringer søger Bofa en leverandør, der er positivt indstillet 

overfor at indgå i et innovativt samarbejde og løbende udvikle affaldsordningerne på Bornholm hen over 

kontraktperioden. Et arbejde, der forventes at ske i tæt samarbejde med Bofa, Bornholms Regionskommune, 

universiteter og andre eksterne udviklingspartnere. 

3.3 Tidligere projekter af relevans 

Bofa har i perioden 2016-2019 deltaget i Interreg ØKS projektet Cleantech TIPP. Projektets baggrund var 

den dengang nye udbudslov og de muligheder, der åbnede sig med offentlige private innovationssamarbej-

der. 

Med projektet har Bofa undersøgt hvordan affaldssystemet på Bornholm kan omstilles, så Bornholm senest 

i 2022 kan leve op til kravene i Regeringens Ressourcestrategi ”Danmark uden Affald”. Sammen med Aalborg 

Universitet og 3 private partnere har Bofa i tæt markedsdialog set på muligheder for og opsamlet erfaringer i 

at sortere, indsamle, behandle og nyttiggøre madaffald og andre affaldsfraktioner.  

Dette udbud er blandt andet udarbejdet på baggrund af erfaringer fra Cleantech TIPP-projektet og det meget 

positive samarbejde, Bofa oplevede med de tre private partnere. Bofas samlede materiale om projektet er 

tilgængeligt på Bofas hjemmeside https://bofa.dk/cleantech-tipp/. Koden, der giver adgang til materialet, er 

OPIprojekt2019. 

Bofa kan desuden henvise til de overvejelser og erfaringer, der følger af Bofas forsøg ”Hasle-forsøget” som 

tilbudsgiver kan drage nytte af ved udarbejdelsen af sit tilbud, eksempelvis i forhold til type af beholder og 

placering af hængsler. Evalueringsrapport fra Hasleforsøget er vedlagt som Bilag B. 

https://bofa.dk/cleantech-tipp/
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4. Bofas nuværende affaldsindsamlingsordning 

4.1 Generelt 

På nuværende tidspunkt omfatter Bofas affaldsindsamlingsordning indsamling af fraktionerne Restaffald, Pa-

pir og Pap (som en samlet fraktion), Blandede småbatterier og Småt elektronikskrot fra alle husstande (helårs- 

og sommerhusstande) på Bornholm, idet der dog er mulighed for at søge om fritagelse fra at være omfattet 

af ordningen, jf. afsnit 4.2. Ordningen omfatter endvidere et antal tilmeldte Virksomheder.   

Affaldsindsamling for familiehuse omfatter:  

• Ugentlig afhentning af Restaffald i 110 liter plastsæk. Borgerne kan tilmelde sig 14-dages afhentning. 

Borgere med behov for ekstra kapacitet kan tilkøbe afhentning af en ekstra ugentlig sæk i juni, juli 

og august. Bofa uddeler desuden tre røde ekstrasække årligt til helårshusstande. 

• Papir og Pap opsamles i 120 eller 140 liter grøn plastcontainer, som den nuværende renovatør tøm-

mer hver fjerde uge. Nogle steder opsamles Papir og Pap i stedet i 660 liters containere på hjul, som 

typisk udgør indsamlingskapacitet for 4-6 husstande. 

• Blandede småbatterier og Småt elektronikskrot lægges i hver sin gennemsigtige plastpose (max. 4 

liter) på låget af beholderen for Restaffald eller Papir og Pap og afhentes i givet fald samtidig med 

den pågældende fraktion. 

Affaldsindsamling for boligblokke omfatter:  

• Ugentlig tømning af 660 liters containere med Restaffald. Enkelte steder, hvor forholdene gør brug 

af containere mindre egnet (Hoffmann, Hasle Ferieby, Rubinsøen, Madseløkken 5 og Hammershus 

Ferielejligheder), anvendes i stedet vippecontainere primært af hensyn til risiko for hærværk og/eller 

bortkomst af containere. 

• Papir og Pap opsamles i 120 eller 140 liter grøn plastcontainer, som den nuværende renovatør tøm-

mer hver fjerde uge. Nogle steder opsamles Papir og Pap i stedet i 660 liters containere på hjul, som 

typisk udgør indsamlingskapacitet for 4-6 husstande. 

• Blandede småbatterier og Småt elektronikskrot lægges i hver sin gennemsigtige plastpose (max. 4 

liter) på låget af beholderen for Restaffald eller Papir og Pap og afhentes i givet fald samtidig med 

den pågældende fraktion. 

Affaldsindsamling for sommerhusstande omfatter: 

• Ugentlig afhentning af Restaffald i 110 liter plastsæk i perioden mellem påske og efterårsferie. Bor-

gerne kan tilmelde sig 14-dages afhentning, men der er altid ugetømning i juni, juli og august. I disse 

tre måneder kan borgere med behov for ekstra kapacitet tilkøbe afhentning af en ekstra ugentlig 

sæk. Bofa uddeler desuden to røde ekstrasække årligt til sommerhusstande. Nogle steder anvendes 

i stedet 360 liter eller 660 liter container.  
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• Borgerne kan tilmelde sig afhentning af Papir og Pap, som opsamles i 140 liter grøn plastcontainer. 

Afhentning sker ca. hver fjerde uge. Nogle steder opsamles Papir og Pap i stedet i 660 liters contai-

nere på hjul, bl.a. ved ferielejlighedskomplekser. 

• Blandede småbatterier og Småt elektronikskrot lægges i hver sin gennemsigtige plastpose (max. 4 

liter) på låget af beholderen for Restaffald eller Papir og Pap og afhentes i givet fald samtidig med 

den pågældende fraktion.  

Sommerhusstande kan under visse omstændigheder tilmelde sig helårstømning. Affaldsindsamling fra disse 
sommerhuse foretages hele året som for familiehuse. Denne mulighed er også gældende i den udbudte 
ordning.  

Affaldsindsamling for Virksomheder omfatter: 

• Ugentlig afhentning af Restaffald i 110 liter plastsæk. Virksomheder kan tilmelde sig 14-dages af-
hentning. Bofa uddeler desuden tre røde ekstrasække årligt. 

• Øvrigt affald fra Virksomhederne betragtes som erhvervsaffald og administreres som sådan (indsam-
les ikke af Bofa). 

Husejerne ejer selv miljøstativ til affaldssæk, som benyttes til Restaffald.  

Bofa ejer de grønne plastcontainere, der opsamles Papir og Pap i.  

Den nuværende renovatør ejer de 660 liters containere og vippecontainere, der anvendes til Restaffald i 

boligblokke. 

4.2 Fritagelse 

Affaldsindsamlingsordningen gælder som udgangspunkt for alle borgere og grundejere på Bornholm. Borgere 

og grundejere kan imidlertid efter skriftlig ansøgning få fritagelse for pligten til at benytte affaldsindsamlings-

ordningen, hvis ejendommen i en periode på mere end tre måneder ikke kan benyttes, eksempelvis som 

følge af renovering eller ombygning, ophold på plejehjem, sygehus eller lignende.  

For yderligere information om fritagelse henvises til Bornholms Regionskommunes til enhver tid gældende 

Regulativ for husholdningsaffald. Det seneste Regulativ for husholdningsaffald er vedlagt som Bilag C til 

Kravspecifikationen.  

4.3 Data om affald på Bornholm 

Afhentning af affald fordeler sig pr. januar 2020 som følger: 

Ordning Antal tilmeldte hus-

stande 

Restaffald familiehuse 19.649 

• Heraf 14 dages tømning 4.771 
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• Heraf ekstra kapacitet 215 
Restaffald boligblokke 2.664 

Restaffald vippecontainere 22 

Restaffald sommerhuse 4.399 

• Heraf 14 dages tømning (dog ugetømning i juni, juli, aug.) 387 

• Heraf ekstra kapacitet  193 

• Heraf 660 liter container 703 

• Heraf 360 liter container 5 

  

Papir og pap familiehuse 19.291 

Papir og pap boligblokke 2.686 

Papir og pap sommerhuse 660 liter container 54 

Papir og pap sommerhuse 140 liter container 437 

  

Blandede småbatterier og Småt elektronikskrot familiehuse Alle 

Blandede småbatterier og Småt elektronikskrot sommerhuse Alle 

Via den eksisterende ordning blev der i 2019 indsamlet ca. 9.924 ton affald, heraf ca. 1.396 ton Papir og Pap, 

ca. 4 ton Blandede småbatterier og ca. 1 ton Småt elektronikskrot. 

Virksomheder tilsluttet indsamlingsordningen er inkluderet i ovenstående tal. 

De hér anførte tal kan give Renovatøren en indikation af opgavens omfang, men kan alene ses som vejle-

dende og er på ingen måde bindende for Bofa i forhold til fremadrettede mængder af affald. Bofa forventer 

ikke, at de samlede mængde affald ændrer sig drastisk som følge af etablering af den nye affaldsindsam-

lingsordning, men Bofa forventer, at mængden af Restaffald naturligt reduceres, da de nye fraktioner skal 

udsorteres herfra. Renovatøren skal til enhver tid indsamle de samlede mængder affald og skal tåle de vari-

ationer, der måtte forekomme.   

5. Beskrivelse af den udbudte opgave vedrørende indsamling af affald 

5.1 Generelt 

Den udbudte ordning for affaldsindsamling på Bornholm skal træde i kraft pr. 1. januar 2022, idet der dog er 

mulighed for en fleksibel opstart, jf. afsnit 5.2 i Kontrakten. 

Opgaven omfatter:  

• Design af affaldsordning (som led i udbudsprocessen) og efterfølgende etablering af denne 

• Innovativt samarbejde om udvikling af affaldsordningen i kontraktperioden 

• Indsamling af affald fra private husstande, sommerhusstande og fra Virksomheder, herunder tøm-
ning af Affaldsøer, jf. nærmere afsnit 5.55.4 . 
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Følgende affaldsfraktioner skal under den nye affaldsindsamlingsordning indsamles fra helårshusstande, 

sommerhusstande og Virksomheder på hele Bornholm: 

1. Restaffald 
2. Plast 
3. Pap 
4. Papir 
5. Glasflasker og glasemballage 
6. Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) 
7. Blandede småbatterier 
8. Småt elektronikskrot  
9. Metal 
10. Farligt affald 
11. Tekstiler 
12. Komposit 

Det er op til Renovatøren at foreslå løsninger og – som led i udbudsprocessen med input fra Bofa – designe 

en model for affaldsindsamlingen, som vil sikre bedst mulig effektivitet for Renovatøren og det højest mulige 

serviceniveau for borgeren til en fordelagtig pris for Bofa. 

Den af Renovatøren designede model/den tilbudte løsning skal omfatte både Opsamlings- og Indsamlings-

materiel samt tilrettelæggelse af indsamlingsopgaven inden for de rammer, der er fastsat i dette Bilag 1 - 

Kravspecifikation.  

På grund af Bornholms geografi og infrastruktur er visse husstande omfattet af særlige indsamlingssituationer 

som følge af henholdsvis manglende plads til placering af opsamlingsudstyr udenfor, besværlige Adgangs- 

og/eller Tilkørselsveje. Den designede ordning skal tage højde for dette og indeholde en løsning, som kan 

anvendes til disse husstande.  

5.2 Indkøb af Opsamlingsmateriel (option) 

Al Opsamlingsmateriel ejes af Bofa i kontraktperioden. Det af Renovatøren specificerede Opsamlingsmateriel 

indkøbes som udgangspunkt af Bofa via særskilt udbud.  

Bofa har imidlertid ikke mulighed for at indkøbe mærkespecifikt Opsamlingsmateriel ved udbud. Det er derfor 

vigtigt, at Renovatøren tydeligt anfører i Bilag 2 - Tilbudsliste, hvilke særlige funktioner og karakteristika ved 

det specificerede Opsamlingsmateriel, der er af betydning for Renovatørens valg af Opsamlingsmateriel. 

Bofa kan kræve, at Renovatøren skal indkøbe det af Renovatøren specificerede Opsamlingsmateriel og der-

med levere en samlet løsning til Bofa. Hvis Bofa ønsker at udnytte denne option, skal Bofa give skriftlig 

besked til Renovatøren herom senest på tidspunktet for kontraktindgåelse. 

5.3 Tømningsfrekvens 

Renovatøren kan enten foretage tømning efter en forud fastlagt plan eller efter behov (waste on demand). 

Valget heraf kan variere fra fraktion til fraktion og fra type af opsamlingssted til type af opsamlingssted.  
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5.3.1 Tømning efter en forud fastlagt plan 

Foretager Renovatøren tømning efter en forud fastlagt plan, skal tømning hos det enkelte opsamlingssted 

som minimum ske med de frekvenser, der fremgår af 3. kolonne (tømningsfrekvens ved tømning efter en 

forud fastlagt plan) i skemaet i pkt. 5.3.3 nedenfor.  

5.3.2 Tømning efter behov (waste on demand) 

Foretager Renovatøren tømning efter behov (waste on demand), forudsætter det, at Renovatøren anvender 

en løsning, hvorved Renovatøren modtager besked, når der hos det enkelte opsamlingssted er behov for 

tømning af den pågældende fraktion.  

Inden iværksættelse af tømning efter behov og ved en eventuel udvidelse af området for tømning efter behov, 

skal Bofa godkende et oplæg fra Renovatøren, der som minimum skal omfatte  

• kriterierne for, hvornår behov for tømning foreligger,  

• hvor hurtigt Renovatøren - i lyset af kriterierne - skal udføre tømningen efter modtagelse af besked 

om tømningsbehov   

• hvilken form for orientering det pågældende opsamlingssted modtager om tømningen forud for ud-

førelsen af denne 

Ved tømning efter behov er Renovatøren ikke forpligtet til at foretage tømning hos det enkelte opsamlingssted 

med den frekvens, der fremgår af 3. kolonne i skemaet i pkt. 5.3.3 (tømningsfrekvens ved tømning efter en 

forud fastlagt plan), men kan nøjes med at foretage tømning, når kriterierne for, at enheden har behov for 

tømning, er opfyldt. Tømning skal dog som minimum foretages med den frekvens, der fremgår af 4. kolonne 

(Tømningsfrekvens ved tømning efter behov (waste on demand)) i skemaet nedenfor.  

Hos borgere og virksomheder, som producerer affald i et sådant omfang, at pågældende har behov for tøm-

ning oftere end ved den frekvens, der fremgår af 3. kolonne i skemaet i pkt. 5.3.3 (tømningsfrekvens ved 

tømning efter en forud fastlagt plan), er Renovatøren ikke forpligtet til at foretage tømning hyppigere end med 

den frekvens, der fremgår af 3. kolonne i skemaet i pkt. 5.3.3 (tømningsfrekvens ved tømning efter en forud 

fastlagt plan), medmindre husstanden er tilmeldt en indsamlingsordning med ekstra kapacitet. 

5.3.3 Krav til tømningsfrekvenser pr. fraktion 

Affalds-

fraktion 
Opsamlingssted 

Tømningsfrekvens ved tømning efter 

en forud fastlagt plan 

Tømningsfrekvens ved tøm-

ning efter behov (waste on de-

mand) 

Restaf-

fald 

Familiehuse og sommerhuse, 

der er tilmeldt helårstømning 

Mindst hver 14. dag på samme ugedag-

Der skal være mulighed for ekstra 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. uge 
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kapacitet (dvs. ekstra beholdere, som 

tømmes). 

Boligblokke Mindst hver 14. dag på samme ugedag. 
Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. uge 

Sommerhuse 

I perioden fra påske og ind til og med 

uge 43: Mindst hver 14. dag, dog hver 7. 

dag i juni, juli og august. Som udgangs-

punkt på mandage og tirsdage 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. uge i perioden fra 

påske til og med uge 43 

Virksomheder Mindst hver 14. dag på samme ugedag 
Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. uge 

Plast 

Familiehuse og sommerhuse, 

der er tilmeldt helårstømning 
Mindst hver 14. dag på samme ugedag 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. uge 

Boligblokke Mindst hver 14. dag på samme ugedag 
Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. uge 

Sommerhuse 

I perioden fra påske og til og med uge 

43: Mindst hver 14. dag, dog hver 7. dag 

i juni, juli og august. Som udgangspunkt 

på mandage og tirsdage 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. uge i perioden fra 

påske til og med uge 

Virksomheder Mindst hver 14. dag på samme ugedag 
Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. uge 

Pap 

Familiehuse og sommerhuse, 

der er tilmeldt helårstømning 

Mindst en gang om måneden på samme 

ugedag 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 3. måned 

Boligblokke 
Mindst en gang om måneden på samme 

ugedag 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 3. måned 

Sommerhuse 

I perioden fra påske og til og med uge 

43: Mindst en gang om måneden på 

samme ugedag 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 3. måned i perioden 

fra påske til og med uge 43 

Virksomheder 
Mindst en gang om måneden på samme 

ugedag 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 3. måned 

Papir 
Familiehuse og sommerhuse, 

der er tilmeldt helårstømning 

Mindst en gang om måneden på samme 

ugedag 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 3. måned 
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Boligblokke 
Mindst en gang om måneden på samme 

ugedag 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 3. måned 

Sommerhuse 

I perioden fra påske og til og med uge 

43: Mindst en gang om måneden på 

samme ugedag 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 3. måned i perioden 

fra påske til og med uge 43 

Virksomheder 
Mindst en gang om måneden på samme 

ugedag 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 3. måned 

Glasfla-

sker og 

glasem-

ballage 

Familiehuse og sommerhuse, 

der er tilmeldt helårstømning 

Mindst en gang hver anden måned på 

samme ugedag 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. måned 

Boligblokke 
Mindst en gang hver anden måned på 

samme ugedag 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. måned 

Sommerhuse 

I perioden fra påske og ind til og med 

uge 43: Mindst en gang hver anden må-

ned på samme ugedag 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. måned i perioden 

fra påske til og med uge 43 

Virksomheder 
Mindst en gang hver anden måned på 

samme ugedag 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. måned 

Kildesor-

teret or-

ganisk 

dagreno-

vation 

(KOD) 

Familiehuse og sommerhuse, 

der er tilmeldt helårstømning 

Mindst hver 14. dag på samme ugedag, 

dog mindst hver 7. dag på samme uge-

dag i juni, juli og august 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 14. dag 

Boligblokke 

Mindst hver 14. dag på samme ugedag, 

dog mindst hver 7. dag på samme uge-

dag i juni, juli og august 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 14. dag 

Sommerhuse 

I perioden fra påske og ind til og med 

uge 43: Mindst hver 14. dag på samme 

ugedag, dog mindst hver 7. dag på 

samme ugedag i juni, juli og august 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 14. dag i perioden fra 

påske til og med uge 43 

Virksomheder 

Mindst hver 14. dag på samme ugedag, 

dog mindst hver 7. dag på samme uge-

dag i juni, juli og august 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 14. dag 

Blandede 

småbat-

terier 

Familiehuse og sommerhuse, 

der er tilmeldt helårstømning 

Mindst en gang hver 4. uge 

Kan evt. indsamles som poseløsning 

(oven på spanden) sammen med afhent-

ning af andre affaldsfraktioner  

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. uge 
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Boligblokke 

Mindst en gang hver 4. uge 

Kan evt. indsamles som poseløsning 

(oven på spanden) sammen med afhent-

ning af andre affaldsfraktioner 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. uge 

Sommerhuse 

I perioden fra påske og ind til og med 

uge 43: Mindst en gang hver 4. uge 

Kan evt. indsamles som poseløsning 

(oven på spanden) sammen med afhent-

ning af andre affaldsfraktioner 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. uge i perioden fra 

påske til og med uge 43 

Virksomheder 

Mindst en gang hver 4. uge 

Kan evt. indsamles som poseløsning 

(oven på spanden) sammen med afhent-

ning af andre affaldsfraktioner 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. uge 

Småt 

elektro-

nikskrot 

Familiehuse og sommerhuse, 

der er tilmeldt helårstømning 

Mindst en gang hver 4. uge 

Kan evt. indsamles som poseløsning 

(oven på spanden) sammen med afhent-

ning af andre affaldsfraktioner  

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. uge 

Boligblokke 

Mindst en gang hver 4. uge 

Kan evt. indsamles som poseløsning 

(oven på spanden) sammen med afhent-

ning af andre affaldsfraktioner 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. uge 

Sommerhuse 

I perioden fra påske og ind til og med 

uge 43: Mindst en gang hver 4. uge 

Kan evt. indsamles som poseløsning 

(oven på spanden) sammen med afhent-

ning af andre affaldsfraktioner 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. uge i perioden fra 

påske til og med uge 43 

Virksomheder 

Mindst en gang hver 4. uge 

Kan evt. indsamles som poseløsning 

(oven på spanden) sammen med afhent-

ning af andre affaldsfraktioner 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. uge 

Metal 
Familiehuse og sommerhuse, 

der er tilmeldt helårstømning 

Mindst en gang hver anden måned på 

samme ugedag 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. måned 
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Boligblokke 

Mindst en gang hver anden måned på 

samme ugedag 

 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. måned 

 

Sommerhuse 

I perioden fra påske og ind til og med 

uge 43: Mindst en gang hver anden må-

ned på samme ugedag 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. måned i perioden 

fra påske til og med uge 43 

Virksomheder 
Mindst en gang hver anden måned på 

samme ugedag 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. måned 

Farligt af-

fald 

Familiehuse og sommerhuse, 

der er tilmeldt helårstømning 
Mindst en gang hvert halvår 

Efter behov, dog minimum en 

gang halvårligt 

Boligblokke Mindst en gang hvert halvår 
Efter behov, dog minimum en 

gang halvårligt 

Sommerhuse Mindst en gang hvert halvår 
Efter behov, dog minimum en 

gang halvårligt 

Virksomheder Mindst en gang hvert halvår 
Efter behov, dog minimum en 

gang halvårligt 

Tekstiler 

Familiehuse og sommerhuse, 

der er tilmeldt helårstømning 

Mindst en gang om måneden på samme 

ugedag 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 3. måned 

Boligblokke 
Mindst en gang om måneden på samme 

ugedag 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 3. måned 

Sommerhuse 

I perioden fra påske og ind til og med 

uge 43: Mindst en gang om måneden på 

samme ugedag 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 3. måned i perioden 

fra påske til og med uge 43 

Virksomheder 
Mindst en gang om måneden på samme 

ugedag 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 3. måned 

Komposit 

Familiehuse og sommerhuse, 

der er tilmeldt helårstømning 
Mindst hver 14. dag på samme ugedag 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. uge 

Boligblokke Mindst hver 14. dag på samme ugedag 
Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. uge 
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Sommerhuse 

I perioden fra påske og ind til og med 

uge 43: Mindst hver 14. dag på samme 

ugedag 

Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. uge i perioden fra 

påske til og med uge 43 

Virksomheder Mindst hver 14. dag på samme ugedag 
Efter behov, dog minimum en 

gang hver 4. uge 

[Ved Affaldsøer gælder de tømningsfrekvenser, som er fastsat for familiehuse. For Affaldsøer, der alene er 

tilknyttet sommerhuse, er det dog tilstrækkeligt, at tømningerne overholder de krav til frekvenser, der er 

fastsat for sommerhuse.] 

5.4 Modtagelokaliteter 

Renovatøren skal indlevere de forskellige indsamlede affaldsfraktioner på nedenstående modtagelokaliteter 

inden for modtagelokaliteternes åbningstider.  

Renovatøren skal tåle ændringer af Bofas åbningstider gennem kontraktperioden. Bofas personales anvis-

ninger vedrørende aflæsning på Bofas modtagelokaliteter skal til enhver tid følges af Renovatøren og den-

nes personale. 

Alt afleveret affald skal vejes. Renovatøren skal følge Bofas nærmere anvisninger herfor.  

FRAKTION MODTAGELOKALITET ÅBNINGSTID SÆRLIGE BEMÆRKNIN-
GER 

Restaffald Bofa forbrændingsanlæg, Al-
megårdsvej 8, 3700 Rønne 

Mandag til fredag fra kl. 07.00 
til 16.00. 

Renovatør kan undtagelsesvis 
og efter nærmere aftale med 
Bofa få adgang til at aflevere 
Restaffald uden for almindelig 
åbningstid  

Omfanget kan ikke forventes at 
omfatte mere end op til 10 vogn-
læs årligt. 

Plast 
Bofas Genbrugscenter,  

Vestermarievej 48, 3700 

Rønne.  

Mandag til torsdag fra kl. 07.00 
til 15.00 og fredag fra kl. 07.00 
til kl. 12.00.  

 

Pap 
Bofas Genbrugscenter,  

Vestermarievej 48, 3700 

Rønne.  

Mandag til torsdag fra kl. 07.00 
til 15.00 og fredag fra kl. 07.00 
til kl. 12.00.  

 

Papir 
Bofas Genbrugscenter,  

Vestermarievej 48, 3700 

Rønne.  

Mandag til torsdag fra kl. 07.00 
til 15.00 og fredag fra kl. 07.00 
til kl. 12.00.  
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Glasflasker og glas-
emballage 

Bofas Genbrugscenter,  

Vestermarievej 48, 3700 

Rønne.  

Mandag til torsdag fra kl. 07.00 
til 15.00 og fredag fra kl. 07.00 
til kl. 12.00.  

 

Kildesorteret orga-
nisk dagrenovation 
(KOD) 

Bofa forbrændingsanlæg, Al-
megårdsvej 8, 3700 Rønne 

eller 

Aakirkeby Containerplads, 
Brovangen 13, 3720 Aakir-
keby 

Mandag til fredag fra kl. 07.00 
til 16.00. 

 

Tirsdag til fredag kl. 10.00 til 
17.00 og lørdag 09.00 til 17.00.  

Modtagested er ikke fastsat 
endnu - men vil blive meddelt Re-
novatøren, når beslutning herom 
er truffet 

Blandede småbatte-
rier 

Bofas forbrændingsanlæg, 
Almegårdsvej 8, 3700 Rønne 

eller  

Bofas Genbrugscenter, Ve-

stermarievej 48, 3700 Rønne. 

Mandag til fredag fra kl. 07.00 
til 16.00. 

 

Mandag til torsdag fra kl. 07.00 
til 15.00 og fredag fra kl. 07.00 
til kl. 12.00. 

 

Småt elektronikskrot  Bofas forbrændingsanlæg, 
Almegårdsvej 8, 3700 Rønne 

eller  

Bofas Genbrugscenter, Ve-

stermarievej 48, 3700 Rønne. 

Mandag til fredag fra kl. 07.00 
til 16.00. 

 

Mandag til torsdag fra kl. 07.00 
til 15.00 og fredag fra kl. 07.00 
til kl. 12.00. 

 

Metal 
Bofas Genbrugscenter,  

Vestermarievej 48, 3700 

Rønne.  

Mandag til torsdag fra kl. 07.00 
til 15.00 og fredag fra kl. 07.00 
til kl. 12.00.  

 

Farligt affald 
Bofas Genbrugscenter,  

Vestermarievej 48, 3700 

Rønne.  

Mandag til torsdag fra kl. 07.00 
til 15.00 og fredag fra kl. 07.00 
til kl. 12.00.  

 

Tekstiler 
Bofas Genbrugscenter,  

Vestermarievej 48, 3700 

Rønne.  

Mandag til torsdag fra kl. 07.00 
til 15.00 og fredag fra kl. 07.00 
til kl. 12.00.  

 

Komposit 
Bofas Genbrugscenter,  

Vestermarievej 48, 3700 

Rønne.  

Mandag til torsdag fra kl. 07.00 
til 15.00 og fredag fra kl. 07.00 
til kl. 12.00.  

 

5.5 Affaldsøer 

[Bofa er på nuværende tidspunkt ved at indsamle yderligere data med henblik på at afklare de nærmere 

forhold omkring Affaldsøer, herunder hvor mange, der forventes etableret, og hvor de forventes at ligge. Dette 

afsnit og andre afsnit vedrørende Affaldsøer vil derfor blive yderligere tilrettet inden Bofas offentliggørelse af 

udbuddet. Bilag D foreligger af samme grund ikke på nuværende tidspunkt.] 

Bofa forventer at etablere Affaldsøer til opsamling af affald, bl.a. i sommerhusområder og i byområder med 

vanskelige adgangsforhold, herunder fra husstande med svære Tilkørselsveje. Bofa afholder alle omkostnin-

ger til etablering af Affaldsøer. 
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Affaldsøer kan både bestå af containere og af molok systemer (eller tilsvarende), alt afhængig af lokaliteten 

og de særlige behov for husstandene i området. 

Affaldsøer i sommerhusområder kan omfatte alle affaldsfraktioner. Affaldsøer i byer bør kun omfatte tørfrak-

tioner (dvs. alle fraktioner undtagen Restaffald og KOD). 

Ved etablering af affaldsøer træder tømning af affald fra Affaldsøen i stedet for indsamling af de omfattede 

fraktioner hos de hus- og/eller sommerhusstande, som er tilknyttet Affaldsøen.    

De planlagte Affaldsøers placering og størrelse samt hvilke ejendomme, der skal tilknyttes de enkelte Affald-

søer, fremgår af [Bilag D – Oversigt over Affaldsøer]. 

Bofa kan beslutte, at der etableres yderligere Affaldsøer i Kontraktens løbetid. Bofa kan desuden beslutte at 

nedlægge en eller flere Affaldsøer.   

5.6 Særlige indsamlingssituationer 

I visse bymiljøer på Bornholm kan være pladsmæssige og arbejdsmiljømæssige udfordringer forbundet med 

at placere affaldsbeholdere ved husstanden. Visse husstande (typisk i de gamle bydele) har således ikke 

indkørsel, gænge, fortov eller andre steder, hvor Opsamlingsudstyr kan placeres.  

Visse husstande har desuden besværlige Adgangs- eller Tilkørselsveje, hvilket kan gøre det besværligt at 

indsamle affald fra disse husstande og eventuelt medføre et behov for at benytte særlige indsamlingskøretø-

jer og/eller særligt Indsamlingsmateriel for at overholde arbejdsmiljøreglerne. 

Eksempler på steder hvor forholdene er mest besværlige og Tilkørselsveje er som værst (denne liste er ikke 

udtømmende): 

• Boderne (sommerhusområde) 

• Pedersker, Dueodde (sommerhusområder) 

• Gudhjem, Allinge/Sandvig (helårs- og sommerhusområde) 

Besværlige Adgangsveje kan eksempelvis være: 

• Betydelig hældning eller ujævnheder fra matrikelgrænsen til Opsamlingsmateriellets placering på 

ejendommen 

• Adgang til Opsamlingsmateriellet kan alene ske via trapper 

• Adgangsvejens belægning umuliggør indsamling med Renovatørens sædvanlige Indsamlingsmate-

riel 

I disse tilfælde kan Bofa træffe særlig aftale med borgerne om håndtering af tømningerne, typisk om, at 

affaldet skal placeres ved matrikelgrænsen, inden tømningen skal udføres.  
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Bofa estimerer, at maksimalt 2% af husstandene (helårs- og sommerhuse) har besværlige Adgangs- eller 

Tilkørselsveje. Antallet kan dog variere i kontraktperioden, herunder som følge af til- og fraflytninger, til- og 

frameldinger samt etablering af Affaldsøer.   

Renovatøren kan fastsætte en højere betaling for indsamling fra husstande med besværlige Adgangsveje, jf. 

Bilag 2 - Tilbudsliste.  

Bofa kan i overensstemmelse med Bornholms Regionskommunes regulativ for husholdningsaffald på ethvert 

tidspunkt i kontraktperioden kontakte den enkelte borger, hvor der er besværlige Adgangsveje, og anmode 

borgeren om fx at udbedre forholdet eller sætte beholder til skel forud for tømningen. I så fald foreligger der 

ikke længere en særlig indsamlingssituation, og Renovatøren vil ikke være berettiget til merbetaling. 

Oversigt over husstande med besværlige Adgangsveje fremgår af [Bilag E – Oversigt over husstande med 

besværlige Adgangsveje] [Bilaget foreligger endnu ikke, men vil indgå i udbudsmaterialet inden offentliggø-

relse]. 

6. Krav og ønsker til affaldsindsamling 

Nedenfor følger en beskrivelse af de minimumskrav, forhandlingskrav og ønsker, Bofa har til den tilbudte 

løsning for affaldsindsamling på Bornholm. 

6.1 Mindstekrav 

Dette afsnit indeholder Bofas mindstekrav til den tilbudte løsning for affaldsindsamling på Bornholm. 

Mindstekrav i udbudsmaterialet er ufravigelige krav, som ikke er genstand for forhandling. Mindstekrav vil 

ikke blive ændret under udbudsproceduren, men Bofa kan eventuelt præcisere forståelsen af et mindstekrav. 

Der henvises desuden til afsnit 5.1.1. i Udbudsbetingelserne for en nærmere beskrivelse af mindstekrav. 

Medmindre det fremgår af kolonnen ”Dokumentation”, skal Renovatøren ikke ved tilbudsafgivelsen frem-

lægge dokumentation for, at mindstekrav er opfyldt. 

Nr. Beskrivelse Dokumen-

tation 

Generelt 

1.  Renovatørens løsning skal indeholde separat indsamling af de i denne kravsspecifi-

kation fastsatte 12 fraktioner af affald. 

 

2.  Renovatørens løsning skal overholde al relevant lovgivning, herunder i forhold til 

miljø og arbejdsmiljø. 
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Renovatøren 

3.  Renovatøren skal senest den 1. januar 2022 have alle nødvendige tilladelser til af-

faldsindsamling og -transport, herunder være registreret i affaldsregistret som af-

faldstransportør for de relevante fraktioner og – hvis det er nødvendigt som følge af 

Renovatørens løsning – som indsamlingsvirksomhed med forbehandling, samt være 

i besiddelse af de fornødne godsvognmandstilladelser og ADR-godkendelser for 

transport af farligt gods (affald).  

 

6.2 Forhandlingskrav 

Dette afsnit indeholder Bofas forhandlingskrav til den tilbudte løsning for affaldsindsamling på Bornholm. 

Ved et forhandlingskrav forstås et krav, som kan indgå i forhandlingerne med tilbudsgiverne. 

Såvel indledende som reviderede tilbud bør overholde alle forhandlingskrav i udbudsmaterialet. Manglende 

overholdelse af et forhandlingskrav udgør et forbehold. Forhandlingskrav er nærmere beskrevet i afsnit 5.1.2. 

Udbudsbetingelserne. 

Medmindre det fremgår direkte af kolonnen ”Dokumentation”, skal Renovatøren ikke ved tilbudsafgivelsen 

fremlægge dokumentation for, at forhandlingskrav er opfyldt. 

Nr. Beskrivelse Dokumen-

tation 

Renovatøren og mandskab 

1.  Renovatøren, herunder alle ansatte, skal optræde som Bofas repræsentanter 

og skal være behjælpelige med høflig vejledning og information overfor bor-

gerne, hvis disse retter henvendelse. 

 

2.  Renovatøren skal ved fysisk tilstedeværelse være repræsenteret på Bornholm 

som minimum i form af beslutningsdygtige kontaktpersoner, jf. pkt. 7.8i Kon-

trakten. Renovatørens kontaktpersoner skal kunne træffes på telefon fra kl. 

07.00 til kl. 15.00 på hverdage af såvel borgere som Bofa, fredag dog kun til 

kl. 12.00.  

Ved særligt opståede problemer skal vedkommende kunne kontaktes uden for 

de nævnte tidspunkter. 

 

3.  Renovatøren skal på anmodning fra Bofa stille op til eksterne kommunikati-

onsaktiviteter, fx i forbindelse med ikrafttræden af den nye affaldsordning og 

et begrænset antal oplysningsarrangementer i øvrigt.  
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4.  Renovatørens mandskab, som udfører affaldsindsamlingen, skal være iklædt 

ens arbejdsdragt, som opfylder de til enhver tid gældende regler fra Arbejds-

tilsynet om valg af reflekstøj til erhvervsmæssig brug (pt. At-vejledning 2.10.2-

2 af 1. februar 2015).  

Arbejdsdragten skal holdes pæn og ren. 

 

5.  Renovatørens mandskab må ikke forlange eller modtage nogen form for beta-

ling eller lignende fra borgere eller grundejere.  

 

6.  Renovatørens mandskab må ikke indsamle affald fra kilder, der ikke er omfat-

tet af Kontrakten, medmindre dette er accepteret skriftligt af Bofa. 

 

7.  Renovatørens mandskab må ikke klunse fra affaldet.   

8.  Renovatørens mandskab beskæftiget på opgaven skal have modtaget instruk-

tion/uddannelse om forhold, der er relevante for arbejdets udførelse. Instrukti-

onen/uddannelsen skal som minimum indeholde: 

• Viden om Renovatørens – og dermed mandskabets – kontraktlige for-

pligtigelser vedrørende nærværende opgave. 

• Viden om Bornholms Regionskommunes regulativer gældende for 

området. 

• Viden om den videre behandling af affaldet og krav, som dermed er 

knyttet til håndteringen af affaldet. 

• Viden om egne arbejdsmiljøforhold inklusive risici ved affaldshåndte-

ringen. 

• Viden om sorteringsregler for det affald, som indsamles. 

• Viden om og forståelse for vigtigheden af service overfor borgerne. 

Renovatøren skal sikre opfyldelse af kravene til uddannelse og afholder alle 

omkostninger hertil. 

Uddannelseskravet skal være opfyldt senest ved opstart af affaldsindsamlin-

gen.  

Nyansat mandskab under kontraktperioden skal ligeledes gennemgå ovenstå-

ende uddannelse senest 4 måneder efter deres ansættelse, såfremt de er ud-

fører arbejde, der er knyttet til Kontrakten. 

 

Indsamlingsmateriel og -køretøjer 

9.  Renovatøren skal for egen regning anskaffe og vedligeholde al Indsamlings-

materiel og alle Indsamlingskøretøjer, som er nødvendige til indsamling og 

transport af affald i den af Renovatøren tilbudte løsning. 
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10.  Hvis der sker skade på Indsamlingsmateriel eller -køretøjer, skal Renovatøren 

indsætte reservemateriel, således at Renovatøren uden afbrydelser kan ud-

føre sine ydelser i henhold til Kontrakten. 

 

11.  Renovatørens Indsamlingsmateriel og -køretøjer skal holdes rene.  

12.  Anvender Renovatøren samme Indsamlingsmateriel og/eller -køretøjer til for-

skellige fraktioner, skal Renovatøren sikre, at sammenblanding og kontamine-

ring ikke sker.  

 

13.  Indsamlingskøretøjer, der anvender diesel som drivmiddel, skal minimum 

være Euronorm V. 

 

14.  Det skal være mulighed for løbende kommunikation mellem Renovatørens 

kontaktperson på Bornholm og Indsamlingskøretøjerne (chaufførerne), f.eks. 

via radioforbindelse eller mobiltelefon. 

 

15.  Renovatøren skal sikre, at der er Indsamlingsmateriel og -køretøjer til rådighed 

for affaldsindsamling ved husstande med besværlige Adgangs- og/eller Tilkør-

selsveje (særlige indsamlingssituationer, jf. afsnit 5.6) med henblik på en ef-

fektiv og hensigtsmæssig løsning af opgaven. 

 

16.  De på Indsamlingskøretøjet benyttede beholdere til opbevaring af indsamlede 

Blandede småbatterier og Småt elektronikskrot skal være godkendt ifølge 

ADR-regler og andre tilsvarende, gældende normer. 

 

17.  Bofa har ret til at skilte med budskaber om affald mv. på Renovatørens Ind-

samlingskøretøj uden særskilt beregning. I perioder, hvor Bofa ikke udnytter 

denne mulighed, kan Renovatøren efter aftale med Bofa anvende Indsam-

lingskøretøjerne til markedsføring af egen virksomhed.  

 

Opsamlingsmateriel 

18.  Renovatørens løsning skal omfatte Opsamlingsmateriel, der skal anvendes til 

de forskellige fraktioner på de enkelte opsamlingssteder.  

For Blandede småbatterier og Småt elektronikskrot kan løsningen dog be-

grænses til alene at omfatte Opsamlingsmateriel til boligblokke og Affaldsøer. 

[I forhold til boligblokke kan Renovatørens løsning helt eller delvis bestå i, at 

de hidtidige 660 liters containere benyttes.] 

 

19.  Det af Renovatøren specificerede Opsamlingsmateriel indkøbes af Bofa via 

særskilt udbud og ejes af Bofa i kontraktperioden.  
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Bofa har dog mulighed for at kræve, at Renovatøren skal indkøbe det af Re-

novatøren specificerede Opsamlingsmateriel og dermed levere en samlet løs-

ning til Bofa, jf. afsnit 5.2. 

Bofa sikrer, at Opsamlingsmateriellet distribueres til borgere og Virksomheder 

i forbindelse med opstart af den tilbudte affaldsindsamlingsordning.  

20.  Opsamlingsmateriellet skal være solidt og have en forventet levetid på mindst 

10 år ved normalt brug. 

 

21.  Opsamlingsmateriellet til Restaffald skal have en volumen på ca. 180 liter pr. 

husstand/virksomhed. 

 

22.  Renovatørens løsning må ikke indeholde sække eller poser som Opsamlings-

materiel. 

Borgere og virksomheder kan dog anvende poser til Blandede småbatterier og 

Småt elektronikskrot, i det omfang det passer med Renovatørens løsning.    

Ved en eventuel fleksibel opstart, kan sække kan anvendes til Restaffald, indtil 

Renovatørens løsning er indfaset. 

 

23.  Renovatørens løsning må maksimalt omfatte fire spande/beholdere til opsam-

ling af de af udbuddet omfattede 12 fraktioner for familiehuse og sommerhuse. 

 

24.  Renovatørens løsning tilbud skal omfatte genanvendelse af ”den grønne 

spand”, som på nuværende tidspunkt anvendes til Papir og pap, og som er 

ejet af Bofa. 

 

25.  Ved fraktioner, der opsamles i containere, skal Renovatørens løsning omfatte 

indkøb og isættelse af plastforing af hensyn til de hygiejniske forhold i contai-

neren.  

 

Generelt om indsamling af affald – alle fraktioner 

26.  Renovatøren skal indsamle hver af de omfattede fraktioner ved alle omfattede 

opsamlingssteder enten ved tømning efter en forud fastsat plan eller ved tøm-

ning efter behov. Tømning skal hvert enkelt opsamlingssted som minimum ske 

med den hyppighed og under overholdelse af øvrige krav som fastsat i afsnit 

5.3. 

 

27.  Renovatørens indsamling af affald skal ske i overensstemmelse med Arbejds-

miljøtilsynets regler herom, herunder At-vejledning D.2.24 af 1. juli 2009 om 

Indretning og brug af dagrenovationssystemer. 

 

28.  Afhentning og tømning af alle fraktioner skal afvikles med mindst mulig ulempe 

for husstanden/Virksomheden og dennes omgivelser.  
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Indsamling skal ske på hverdage (mandag - fredag) i tidsrummet kl. 06.00 til 

kl. 18.00. Afvigelse fra dette tidsrum kræver dels en særlig begrundelse og 

dels en skriftlig accept fra Bofa. 

29.  Under afhentning og transport af affaldsfraktioner skal Renovatøren tilstræbe, 

at der ikke spildes affald. Sker dette, skal Renovatøren straks feje det spildte 

affald op og fjerne det. Samme forholdsregler gælder ved aflæsning på Bofas 

modtagefaciliteter.  

Renovatøren er ansvarlig for, at der ikke opstår forurening til omgivelserne. 

 

30.  Ved indsamling med flerkammerbiler/-spande skal Renovatøren sikre, at frak-

tionerne ikke blandes ved indsamling og aflæsning. 

 

31.  Når tømning foretages efter en forud fastlagt plan, jf. pkt. 5.3, gælder: 

Renovatøren skal tilrettelægge indsamlingen af de enkelte affaldsfraktioner på 

en sædvanlig indsamlingsdag, så indsamling af samme fraktion som udgangs-

punkt sker på samme ugedag året igennem for den enkelte husstand. Sæd-

vanlig afhentningsdag må kun fraviges i forbindelse med skæve helligdage og 

lignende. 

I forbindelse med skæve helligdage skal der foretages ekstrakørsler så tæt 

som muligt på pågældende skæve helligdag, således at antal afhentninger for 

de enkelte fraktioner overholdes uden unødig gene for borgerne. 

I alle tilfælde af afvigelse fra sædvanlig afhentningsdag skal Renovatøren 

skriftligt – fx ved brug af en digital løsning, jf. nedenfor, eller ved anbringelse 

af fejlseddel i husstandens postkasse – senest dagen før fravigelsen fra sæd-

vanlig afhentningsdag, orientere de husstande, der berøres heraf.  

Pligten hertil omfatter ikke situationer, hvor afvigelsen skyldes force majeure, 

idet Bofa her vil give besked til berørte husstande gennem Digital Post. Reno-

vatøren skal i disse situationer give Bofa besked om force majeure situationen. 

 

32.  Renovatøren skal indlevere de forskellige indsamlede affaldsfraktioner sepa-

rat på de modtagelokaliteter, der er anført i afsnit 5.4, inden for modtageloka-

liteternes åbningstider.  

 

33.  Renovatøren skal på Bofas anmodning give Bofa fyldestgørende oplysninger 

om affaldsmængder, herunder om sammensætning og bortskaffelse af affald. 

Dette gælder også oplysninger, som eventuelt indsamles gennem en af Re-

novatøren udarbejdet digital løsning for affaldsindsamling.  

 

34.  Renovatøren skal på Bofas anmodning give Bofa fyldestgørende oplysninger 

om kørselsdata, herunder kørte ruter, opholdstid ved adresser mv. 
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35.  Renovatøren må ikke træffe særskilte aftaler med husstande, boligselskaber 

eller andre, der får afhentet affald. Ved henvendelser herom skal Renovatøren 

henvise til Bofa, der er den primære kontakt til borgerne.  

 

36.  Renovatøren må ikke medtage affald uden for ordningen fra erhvervsvirksom-

heder, der er forpligtet til at aftale særskilt affaldsindsamling.  

 

37.  Renovatøren skal kontrollere, at det til en hver tid gældende regulativ for hus-

holdningsaffald i Bornholms Regionskommune overholdes i forbindelse med 

indsamling af affald. Konstaterer Renovatøren en manglende overholdelse af 

regulativet – som ikke skyldes en konkret aftale mellem Bofa og borgeren om 

særlige vilkår ved afhentning/tømning – skal Renovatøren udfylde og efterlade 

en fejlseddel i husstandens postkasse og hurtigst muligt, og senest samme 

arbejdsdag, underrette Bofa via e-mail indeholdende fotografi. Fotografiets 

kvalitet skal være således, at problemet kan identificeres i Bofas videre sags-

behandling med den implicerede borger. 

 

38.  Ved affaldsfraktioner, der opsamles i beholder, skal Renovatøren afhente be-

holderen ved husstanden og placere en tom beholder i stedet. Den tomme 

beholder skal efterlades samme sted med samme placering som den fyldte 

beholder havde ved afhentningen. Låget skal være lukket.  

For nogle husstande gælder, at de ønsker samme beholder retur efter tøm-

ning. Pågældende husstande påfører husstandens nummer på beholderen. 

Sådanne beholdere skal returneres til husstanden uden ekstra betaling. På 

nuværende tidspunkt ønsker ca. 5-10 % af husstandene samme beholder re-

tur. Tallet er skønsmæssigt og uden ansvar for Bofa. 

Er der mellem husstanden og Bofa truffet aftale om, at beholderen skal sættes 

ud til skel forud for afhentning, efterlades den tomme beholder samme sted (i 

skel). I disse tilfælde skal borgeren selv sætte den tomme beholder tilbage på 

plads.  

Renovatøren skal i forbindelse med tømning af beholderen kontrollere, om be-

holderen er i funktionsmæssig forsvarlig stand. Såfremt beholderen er defekt, 

skal den udskiftes inden for en uge af Renovatøren med en anden - funktions-

duelig - beholder. Nye beholdere udleveres af Bofa. Defekte beholdere skal 

returneres til Bofas Genbrugscenter, Vestermarievej 48, 3700 Rønne, hvor 

nye beholdere ligeledes udleveres. Hidtil er der udskiftet ca. 100 stk. behol-

dere pr. år. Dette tal kan dog stige i takt med beholdernes stigende alder. 

 

39.  Ved affaldsfraktioner, der opsamles i container, skal Renovatøren efter tøm-

ning stille containeren på samme plads som hvor den blev afhentet og med 

låg lukket. 
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Fortegnelse over indsamlingssteder og tømningsplan 

40.  Renovatøren vil efter indgåelse af Kontrakten få udleveret en fortegnelse over 

de ejendomme og steder, hvorfra de forskellige affaldsfraktioner skal afhentes. 

Derudover vil Renovatøren løbende modtage meddelelse om eventuelle æn-

dringer som følge af til- og frameldinger. 

Renovatøren skal vedligeholde fortegnelsen i henhold til meddelte ændringer. 

Herunder skal Renovatøren vedligeholde fortegnelsen for så vidt angår ejen-

domme og steder, hvor der er truffet særlig aftale med husstande for at tilgo-

dese særlige indsamlingssituationer, jf. afsnit 5.6.  

 

41.  Den ajourførte fortegnelse skal udleveres til Bofa på forlangende og under alle 

omstændigheder ved Kontraktens ophør – uanset årsagen hertil. 

 

42.  Renovatøren skal på baggrund af fortegnelsen lave en tømningsplan over, 

hvordan indsamlingen tilrettelægges, herunder en beskrivelse af områdeind-

deling, tømningstidspunkter fordelt på ugedage m.v. Planen skal forelægges 

til Bofas godkendelse forud for Kontraktperiodens start. 

Renovatøren skal, hvis der sker væsentlige ændringer i planen, meddele Bofa 

dette og om fornødent udarbejde ny plan. 

 

43.  Tømningsplanen skal tage udgangspunkt i de tømningsfrekvenser, der følger 

af afsnit 5.3. 

 

44.  I kontraktperioden skal Renovatøren hvert år inden 1. oktober udarbejde et 

forslag til en tømningsplan for kommende kalenderår.  

Tømningsplanen skal godkendes af Bofa inden 1. december hvert år. Reno-

vatøren skal udfærdige elektronisk tømningskalender for alle fraktioner, som 

offentliggøres på Renovatørens hjemmeside. 

 

Meddelelsesordning 

45.  Renovatørens løsning skal omfatte en meddelelsesordning, fx via SMS eller 

lignende, som borgere kan tilmelde sig for at få påmindelser forud for affalds-

indsamling (fx dagen før) i overensstemmelse med tømningsplanen. 

 

Indsamling af Restaffald 

46.  Renovatørens løsning skal imødekomme, at nogle husstande har behov for 

ekstra kapacitet til restaffald (f.eks. til bleer), fx ved at sikre muligheden for 

ekstra opsamlingskapacitet.  

 

47.  Når tømning foretages efter en forud fastlagt plan, jf. pkt. 5.3, gælder:  
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Renovatøren skal tilstræbe, at afhentning af Restaffald i sommerhusområder 

sker ligeligt fordelt på mandage og tirsdage. Hvis det letter logistikken med 

afhentning fra sommerhusstande at lave en ulige fordeling mellem mandage 

og tirsdage, skal hovedvægten af afhentningerne ske om mandagen, eftersom 

udlejning af sommerhuse typisk sker på ugebasis. 

Indsamling af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) 

48.  Når tømning foretages efter en forud fastlagt plan, jf. pkt. 5.3, gælder: 

Renovatøren skal tilstræbe, at afhentning af KOD i sommerhusområder sker 

ligeligt fordelt på mandage og tirsdage. Hvis det letter logistikken med afhent-

ning fra sommerhusstande at lave en ulige fordeling mellem mandage og tirs-

dage, skal hovedvægten af afhentningerne ske om mandagen, eftersom ud-

lejning af sommerhuse typisk sker på ugebasis. 

 

6.3 Ønsker 

Dette afsnit indeholder Bofas ønsker til den tilbudte løsning for affaldsindsamling på Bornholm. 

Ved ønsker forstås forhold relateret til den udbudte opgave, som kan indgå i forhandlingerne med tilbudsgi-

verne og hvis opfyldelse indgår i evalueringen af de afgivne tilbud.  

Renovatørens tilbud bør så vidt muligt opfylde alle ønsker i udbudsmaterialet på bedst mulig måde. En helt 

eller delvis undladt opfyldelse af et ønske udgør ikke forbehold, men vil medføre en mindre positiv bedøm-

melse af underkriteriet ”Kvalitet” end en fuld opfyldelse af ønsket.  

Der henvises desuden til afsnit 5.1.3. i Udbudsbetingelserne for en nærmere beskrivelse af ønsker. 

Nr. Beskrivelse Evalueres under 

Kommunikation og formidling 

1.  Bofa ønsker, at Renovatøren aktivt - i samarbejde med Bofa - understøtter 

udbredelsen af kendskabet til den nye affaldsordning og er med til at sikre 

en positiv modtagelse af ordningen og en kontinuerlig høj udsortering på 

de omfattede fraktioner gennem kontraktperioden.  

Bofa vil tillægge det positiv vægt, at Renovatørens løsning omfatter kon-

krete initiativer på både kort og lang sigt, der er egnede til at understøtte 

en vellykket gennemførelse af affaldsordningen. 

 

 

Affaldsfaglig løs-

ning og kvalitet, 

herunder innova-

tion 
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Kvalitetsledelsessystem 

2.  Bofa ønsker, at Renovatøren har og vedligeholder et kvalitetsledelsessy-

stem efter anerkendt international standard (ISO 9001 eller tilsvarende). 

Bofa vil tillægge det positiv vægt, hvis Renovatørens kvalitetsledelsessy-

stem muliggør monitorering af kvaliteten af indsamlet affald i relation til 

sporing af fejlsortering og kontaminering.  

Affaldsfaglig løs-

ning og kvalitet, 

herunder innova-

tion 

Smarte, digitale løsninger 

3.  Bofa ønsker, at Renovatørens løsning omfatter deling af data om Indsam-

lingskøretøjernes kørsel, lokation, opholdstid mv. i realtid med Bofa. 

Bofa vil tillægge det positiv vægt, hvis Renovatørens tilbud indeholder en 

beskrivelse af en sådan løsning, herunder hvordan data deles med Bofa.  

Affaldsfaglig løs-

ning og kvalitet, 

herunder innova-

tion 

4.  Bofa ønsker, at Renovatørens løsning omfatter, at borgere kan gøre op-

mærksom på behov for afhentning af affald, fx manuelt (ved at borgeren 

sender en sms eller rykker på en sensor på affaldsbeholderen) eller auto-

matisk (fx ved et sensorsystem på beholderen, der automatisk sender be-

sked til Renovatøren, når beholderen er ved at være fuld). 

Bofa vil tillægge det positiv vægt, hvis en sådan løsning indebærer en sen-

sorløsning, hvor der automatisk sendes melding om fuld beholder til Reno-

vatøren. 

Affaldsfaglig løs-

ning og kvalitet, 

herunder innova-

tion 

5.  Bofa ønsker, at Renovatørens løsning omfatter udvikling af en platform, fx 

en app, der muliggør interaktion mellem Bofa og borgere og eventuelt Re-

novatøren. Platformen bør oprettes i Bofas navn. 

Bofa vil tillægge det positiv vægt, hvis platformen kan benyttes til at på-

minde borgere om affaldstømning, orientere om ændringer i tømningsfre-

kvensen og anden form for kommunikation mellem Bofa, Renovatør og 

borger. 

Affaldsfaglig løs-

ning og kvalitet, 

herunder innova-

tion 

6.  Bofa ønsker, at Renovatørens Indsamlingskøretøjer kan veje affald og dele 

data om affaldsvægt direkte med Bofa. 

Bofa vil tillægge det positiv vægt, hvis Renovatøren i sit tilbud har beskre-

vet en sådan løsning, herunder hvordan data deles med Bofa. 

Affaldsfaglig løs-

ning og kvalitet, 

herunder innova-

tion 

7.  Bofa ønsker, at Renovatørens løsning omfatter registrering af hvilket Op-

samlingsmateriel, der er blevet tømt, fx ved at Opsamlingsmateriellet inde-

holder en stregkode, som automatisk scannes i forbindelse med tømnin-

gen. 

Affaldsfaglig løs-

ning og kvalitet, 

herunder innova-

tion 
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Bofa vil tillægge det positiv vægt, hvis Renovatørens tilbud indeholder en 

beskrivelse af en sådan løsning. 

8.  Bofa ønsker, at Renovatørens løsning omfatter, at Renovatøren digitalt (fx 

via en af Renovatøren udviklet platform eller Digital Post) orienterer berørte 

borgere om ændringer i tømningsfrekvensen forårsaget af driftsforstyrrel-

ser hos Renovatøren.  

Bofa vil tillægge det positiv vægt, hvis Renovatørens tilbud indeholder en 

beskrivelse af en sådan løsning. 

Affaldsfaglig løs-

ning og kvalitet, 

herunder innova-

tion 

Uddannelse og arbejdsmiljø 

9.  Bofa ønsker, at Renovatøren proaktivt forebygger sundhedsmæssige ri-

sici, som Renovatørens personale udsættes for gennem udførelse af Kon-

trakten. 

Bofa vil tillægge det positiv vægt, at Renovatøren tilbyder relevante vacci-

nationer til sit personale. 

Uddannelse og 

arbejdsmiljø 

Miljø- og ressourceforhold 

10.  Bofa ønsker, at Renovatøren har og vedligeholder et miljøledelsessystem 

efter anerkendt international standard (ISO 14001 eller tilsvarende). 

Bofa vil tillægge det positiv vægt, hvis Renovatøren kan fremvise og doku-

mentere miljøforbedringer over de sidste 3 år. 

Bofa vil desuden tillægge det positiv vægt, hvis Renovatøren kan doku-

mentere generelt at have fokus på miljø og være på et højt miljømæssigt 

niveau. 

Miljø og ressour-

ceforhold 

 


