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Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan  

IndledningIndledningIndledningIndledning    
    
Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse af en ny dagrenova-
tionsordning med øget genanvendelse, skal der igangsættes en række aktiviteter i en sam-
menhængende proces.  
 
Formålet med dette notat er at redegøre for elementerne i en sådan proces. Notatet har ikke til 
formål at beskrive eller prioritere mulige løsninger.  
 
Notatet beskriver processen fra principbeslutningen om et nyt dagrenovationskoncept til idrift-
sættelse af samme.  
 
AktiviteterAktiviteterAktiviteterAktiviteter    
 
Implementering af et nyt dagrenovationskoncept fordrer i hovedtræk følgende aktiviteter gen-
nemført: 
 
1. Detailplanlægning og -projektering af system 
2. Fremlæggelse af forslag til konkret ordning for bestyrelsen for godkendelse 
3. Godkendelse hos interessenterne 
4. Udbud af indsamlingsopgaver 
5. Udbud af beholderkøb  
6. Udbud af afsætning af indsamlede materialer 
7. Information til brugerne om ny ordning 
8. Gennemførelse af brugernes til- eller afmelding af systemelementer  
9. Igangsætning af driftsfase 
 
Disse aktiviteter er nærmere beskrevet i dette notat, og der er angivet forslag til tids- og aktivi-
tetsplan for det videre forløb. 
 
DetailDetailDetailDetailplanlægning og planlægning og planlægning og planlægning og ----projektering af systemprojektering af systemprojektering af systemprojektering af system 
Afhængig af, hvilken model, der stiles mod, vil der indledningsvist være behov for en nærmere 
analyse af en række af systemets komponenter. En række forhold skal afklares nærmere med 
henblik på, at en ny ordning i så høj grad som muligt lever op til ønskerne om en høj standard 
for såvel miljø, arbejdsmiljø og kvalitet jf. i øvrigt notat om betydende aspekter ved øget gen-
anvendelse af dagrenovation. 
 
I planlægningsfasen handler dette f.eks. konkret om at undersøge følgende: 
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• Kortlægning af relevante modtageanlæg og vurdering af disses kompetencer, miljøfor-

hold, arbejdsmiljøforhold og priser. Formålet hermed er for det første at vurdere hvilke 
muligheder, der findes på markedet, og for det andet at skabe grundlag for udbud af 
opgaven samt at kortlægge hensigtsmæssige detailkrav til f.eks. borgernes sortering. 
 

• Vurdering af, hvilket opsamlingsudstyr, der er mest velegnet til den valgte overordnede 
løsning i forhold til borgerservice, æstetik, tilpasning til nuværende system, arbejdsmil-
jø for skraldemænd m.v.. Formålet hermed er at vurdere mulighederne på markedet og 
skabe grundlag for udbud/indkøb af beholderne. 

 
Ved detailprojekteringen undersøges, hvorledes systemet konkret kan etableres med grundlag i 
den viden, der er opnået ved planlægningen. Aktiviteter: 
 

• Udarbejde forslag til, hvordan konceptet skal se ud for borgerne – herunder fx hvilke 
valgmuligheder, der skal tilbydes for beholdere og tømningshyppigheder – herunder 
gebyrstruktur. 

• Estimering af beholderantal og –typer. 
• Fastlæggelse af særlige krav til indsamlingen og behandlingen. 
• Estimering af økonomi og gebyrer. 
• Tids- og implementeringsplan. 

 
GodkendelGodkendelGodkendelGodkendelse hos bestyrelsense hos bestyrelsense hos bestyrelsense hos bestyrelsen 
På grundlag af ovenstående aktiviteter fremlægges forslag til konkret ordning med belysning 
af betydende aspekter jf. notat herom. Planlægningen og detailprojekteringen forudsættes 
således at resultere i et politisk ”go” eller ”no go”.  
 
Godkendelse hos interessenterneGodkendelse hos interessenterneGodkendelse hos interessenterneGodkendelse hos interessenterne 
Kommunerne har formelt kompetenceoverdraget indsamlingen af dagrenovation til Reno Djurs 
I/S. Alle opgaver bortset fra myndighedsudøvelse varetages dermed af Reno Djurs I/S.  
 
Indførelse af en ny dagrenovationsordning vil kunne karakteriseres som en myndighedsopgave 
som følge af, at ordningen skal beskrives i et affaldsregulativ, og at ordningen skal gebyrfinan-
sieres. Derfor forudsættes det, at en eventuel ny ordning skal fremlægges til begge interes-
sentkommuners godkendelse.  
 
Anmodning om interessenternes godkendelse vil kunne ske på grundlag af et af bestyrelsen 
godkendt detailprojekt.  
 
Udbud af indsamlingUdbud af indsamlingUdbud af indsamlingUdbud af indsamlingsopgaversopgaversopgaversopgaver 
Reno Djurs’ kontrakt med de nuværende indsamlingsentreprenører udløber med udgangen af 
2012. Kontrakten indeholder en option, som giver Reno Djurs mulighed for at forlænge kontrak-
terne i op til 3 år. Anvendelse af optionen kræver, at Reno Djurs meddeler entreprenørerne det-
te inden 1. juli 2012.  
 
Henset til, at det kan komme på tale at implementere et nyt system inden for de kommende år, 
vil administrationen søge at indgå aftale med de nuværende entreprenører om kontaktforlæn-
gelse med mulighed for opsigelse med varsel på et år. Dette vil sikre den fornødne fleksibilitet, 
således at kontrakter om indsamling ikke bliver en barriere for indførelse af en ny ordning. Så-
fremt det ikke er muligt at forlænge kontrakterne på denne fleksible måde, vil administratio-
nen vurdere til hvilken passende dato kontrakterne skal forlænges – hvor det vurderes, at et 
eventuelt nyt system kan påbegyndes. Alternativt kan det overvejes at lade nuværende entre-
prenører løse nye opgaver i det omfang, disse vil kunne rummes indenfor den eksisterende 
kontrakt. 
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Som udgangspunkt forudsættes det imidlertid, at en indførelse af et nyt dagrenovationssy-
stem vil ske på grundlag af resultatet af et nyt udbud af de indsamlingsopgaver, som er inde-
holdt i konceptet.  
 
Indsamlingen vil formentlig mest hensigtsmæssigt kunne differentieres i de materialetyper, 
som forudsættes at skulle indsamles særskilt. Indsamlingen kan f.eks. opdeles i de nuværende 
4 distrikter: Norddjurs øst, Norddjurs vest, Syddjurs øst og Syddjurs vest. Selve indsamlingen 
opdeles i de forskellige beholdertyper/størrelser samt i forskellige indsamlingsfrekvenser (f.eks. 
ugentligt, 14. dages- og månedlig). Disse forhold tages der nærmere stilling til i forbindelse med 
detailprojekteringen. 
 
Udbud af indsamling af dagrenovation skal ske efter EU´s tjenesteydelsesdirektiv. Reno Djurs 
I/S har ved forudgående udbud benyttet sig af både offentligt udbud og begrænset udbud (dvs. 
med forudgående prækvalifikation).  
 
Offentligt udbud indebærer, at alle interesserede kan afgive bud, hvorimod kun virksomheder, 
der bliver opfordret til det, kan afgive bud ved begrænset udbud (mindst 5 og højest 20). Der er 
i lovgivningen detaljerede regler for tidsfrister for henholdsvis offentligt og begrænset udbud. 
Offentligt udbud er hurtigst at gennemføre i forhold til selve udbuddet, fordi der ikke indgår en 
såkaldt prækvalifikationsfase. Det, der har størst betydning for den samlede udbudstidsplan, er 
imidlertid tidsforbruget til de nødvendige administrative og eventuelt politiske processer i et 
konkret udbud og ikke mindst den nødvendige tid den vindende entreprenør vurderes at skulle 
have fra tildeling af ordren til igangsættelse. Herom er der ikke regler i lovgivningen, men skal 
baseres på en konkret vurdering og praktiske erfaringer. 
 
Tidsplan for udbud kan se således ud, idet det her forudsættes, at udbudsmaterialet udarbej-
des efter godkendelse i bestyrelsen samtidig med processen for godkendelse i kommunerne. 
Der er ikke her forudsat politisk godkendelse i forbindelse med selve udbudsprocessen, herun-
der tildelingen. 
 
Udbudsfase Begrænset udbud 

(antal dage) 
Offentligt udbud 
(antal dage) 

Ordning og regulativ godkendt i kom-
muner 

0 0 

Afsendelse af udbudsbekendtgørelse 0 0 
Sidste frist for anmodning om deltagel-
se 

37 0 

Prækvalifikation, vurdering af egnethed 30 0 
Fremsendelse af udbudsbetingelser 
med opfordring til at afgive til-
bud/offentliggørelse af betingelser på 
hjemmeside 

0 0 

Frist for modtagelse af tilbud 35 47 
Vurdering af tilbud, accept, mail 40 40 
Kontrakt, sikkerhedsstillelse og 
standstill periode 

10 10 

Start på entrepriser 
 

90 90 

I alt antal dageI alt antal dageI alt antal dageI alt antal dage    
    

242242242242    187187187187    

 
Udbud af beholderkøbUdbud af beholderkøbUdbud af beholderkøbUdbud af beholderkøb 
I forbindelse med iværksættelse af en ny ordning, som omfatter indsamling af en eller flere 
materialetyper end i dag, skal der indkøbes nye beholdere.  
 
Er der tale om et nyt systemelement, som har karakter af et supplement til den nuværende 
ordning (fx en ekstrabeholder til plast- og metalemballager), vil det af æstetiske grunde være 
hensigtsmæssigt at indkøbe beholdere af samme fabrikat som de nuværende. Er der derimod 
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tale om helt nye systemelementer (fx indsamling i 2- eller 4-delte beholdere), vil det sandsyn-
ligvis være hensigtsmæssigt med indkøb af helt nye beholdere. Indkøb af nye beholdere, som 
ikke kan betragtes som supplement til de nuværende beholdere, vil skulle indkøbes på grundlag 
af et EU-udbud. 
 
Tidsplan for selve udbuddet vil være som ovenfor beskrevet under indsamlingsopgaven. Im-
plementering af den nye ordning vil dog kræve forudgående borgerkontakt med henblik på, at 
den enkelte husstand tager stilling til, hvilke systemelementer, som ønskes. Efterfølgende 
produceres og uddeles beholderne til brugerne. Denne proces er meget omfattende og bør 
iværksættes distriktsvis. Fra kontrakten er tildelt til borgerne har truffet valg og bestillinger er 
afgivet, skal leverandøren have en rimelig periode til at producere og uddele beholderne. En 
samlet proces kunne være således: 
 
Udbudsfase Begrænset udbud 

(antal dage) 
Offentligt udbud 
(antal dage) 

Ordning og regulativ godkendt i kom-
muner 

0 0 

Afsendelse af udbudsbekendtgørelse 0 0 
Sidste frist for anmodning om deltagel-
se 

37 0 

Prækvalifikation, vurdering af egnethed 30 0 
Fremsendelse af udbudsbetingelser 
med opfordring til at afgive til-
bud/offentliggørelse af betingelser på 
hjemmeside 

0 0 

Frist for modtagelse af tilbud 35 47 
Vurdering af tilbud, accept, mail 40 40 
Kontrakt, sikkerhedsstillelse og 
standstill periode 

10 10 

Informationsmateriale til borgerne 30 30 
Bestillingsperiode for borgerne 30 30 
Bestilling af beholdere hos leverandør 0 0 
Produktion og start på leveringer 
 

60 60 

Afslutning af leveringer – igangsættel-
se hos alle 

30 30 

I alt antal dageI alt antal dageI alt antal dageI alt antal dage    
    

302302302302    247247247247    

 
Da det specifikke nødvendige antal og typer af beholdere ikke kendes, før borgerne har valgt og 
tilmeldt sig til konkret ordning, afgives bestilling af endeligt antal og type hos de valgte leve-
randører først herefter.  
 
Start på udbudsprocessen kan eventuelt ske samtidig med indsamlingsopgaverne, idet der skal 
ske en nærmere koordinering af igangsættelse af eventuelle nye indsamlingsentreprenør med 
udlevering af nye beholdere og igangsættelse af den nye ordning. 
 
Udbud af afsætning af indsamlede materialerUdbud af afsætning af indsamlede materialerUdbud af afsætning af indsamlede materialerUdbud af afsætning af indsamlede materialer 
For restaffaldet, der skal til forbrænding, er der i dag afsætningsaftaler med forbrændingsan-
læggene i Grenaa og Århus. Afhængig af valgt model skal der indgås afsætningsaftaler for 
genanvendelige materialer – f.eks. for organisk affald og/eller en blandet tør emballagefrakti-
on. Processen hermed afhænger af de endelige valg i planlægnings- og detailprojekteringsfa-
sen. 
 
Information til Information til Information til Information til brugerne om ny ordningbrugerne om ny ordningbrugerne om ny ordningbrugerne om ny ordning 
Der skal udarbejdes og udsendes detaljeret information til brugerne om den nye ordning. Infor-
mationen skal berøre følgende: 
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• Overordnet information om ny ordning (formål, principper m.v.) 
• Detailinformation om ny ordning på baggrund af hvilken borgere og virksomheder kan vælge 

ordningstype (beholdere, tømningsfrekvens etc.). 
• Varsling om eventuelle nye entreprenører 
 
Gennemførelse af brugernes tilGennemførelse af brugernes tilGennemførelse af brugernes tilGennemførelse af brugernes til----    eller afmelding af systemelementereller afmelding af systemelementereller afmelding af systemelementereller afmelding af systemelementer 
Der skal etableres system for brugernes til- og afmelding af systemkomponenter samt for ind-
læsning af disse valg i administrative systemer. 
 
På grundlag af tilmeldingerne fra borgere til ordningstype foretages følgende: 
 
• Indlæggelse af data i administrationssystem for afregning m.v. 
• Bestilling af endeligt antal beholdere hos beholderleverandører. 
• Videresendelse af data fra administrationssystem til indsamlingsentreprenører med henblik 

på ruteplanlægning. 
• Udlevering af beholdere til brugerne. 
• Indsamling jf. valgt ordning efter udlevering af beholdere. 
• Gebyrafregning med borgerne 
 
Igangsætning af driftsfaseIgangsætning af driftsfaseIgangsætning af driftsfaseIgangsætning af driftsfase 
Ved igangsættelse må det påregnes, at der i en periode vil være en række uregelmæssigheder 
og indkøring af systemet. Det viser al erfaring. Borgerne skal vænne sig til nye sorteringskrav, 
og nye entreprenører, der oven i købet skal løse en helt ny opgave, vil uanset grundig forbere-
delse ikke køre fejlfrit fra første dag. Hertil kommer, at der på behandlingsanlæggene kan være 
driftsproblemer, der kræver indkøring. 
 
I denne fase skal der afsættes ressourcer til et hensigtsmæssigt beredskab. 
 
Samlet procesplanSamlet procesplanSamlet procesplanSamlet procesplan    
Et samlet estimat for en overordnet procesplan vil være afhængig af den løsning, der vælges. 
Nedenstående tids- og aktivitetsplan skal betragtes som et foreløbigt estimat: 
 

MånederMånederMånederMåneder    
AktiviteterAktiviteterAktiviteterAktiviteter    

1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515    16161616    17171717    18181818    

Detailplanlægning og -
projektering af system 

X X X                

Godkendelse i bestyrelse 
 

   X               

Godkendelse hos interessen-
terne 

      X            

Udbud af indsamlingsopga-
ver, kontrakt 

       X X X X X X X     

Udbud af beholderkøb frem 
til levering 

       X X X X X X X X X X  

Udbud af afsætning af ind-
samlede materialer 

       X X X X X X X     

Information til brugerne om 
ny ordning 

       X     X    X  

Til- og afmelding af system-
elementer fra brugerne 

            X X     

Igangsætning 
 

                X X 

 
Fra principbeslutning til igangsætning skal der således påregnes et forløb på i størrelsesorde-
nen halvandet år. 


