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Udbud af indsamling af dagrenovation 
 

De nuværende kontrakter om dagrenovation trådte i kraft 1. januar 2009 på grundlag af 
forudgående EU-udbud. Kontrakterne havde ordinært udløb med udgangen af 2012, men 
med mulighed for forlængelse i 3 år, hvilket blev udnyttet, således at kontrakterne udlø-
ber 31. december 2015. 
 
Kontrakterne omfatter følgende: 

 
Entreprise 
 

Entreprenør 

Restaffald, Norddjurs Øst  
(Grenaa m.v.) 

Brdr. Fisker I/S 
Papir, Norddjurs Øst  
(Grenaa m.v.) 
Restaffald, Norddjurs Vest  
(Allingåbro m.v.) 

Miljø Team A/S 

Restaffald, Syddjurs Øst  
(Ebeltoft m.v.) 
Restaffald, Syddjurs Vest  
(Hornslet m.v.) 
Papir, Norddjurs Vest  
(Allingåbro m.v.) 
Papir, Syddjurs Øst  
(Ebeltoft m.v.) 
Papir, Syddjurs Vest  
(Hornslet m.v.) 
Kuber til flasker og papir og nedgravede 
containere 

Skiffard Vognmandsforretning ApS 

 

 
Kontrakterne kan ikke forlænges yderligere, hvorfor der i indeværende år skal gennemfø-
res et EU-udbud om indsamling af dagrenovation (papir, restaffald, pose-på-låg ordnin-
ger, kuber og nedgravede beholdere). Udbuddet skal gennemføres i løbet af foråret 2015, 
sådan at kontrakterne kan tildeles ca. 6 måneder før kontraktstart. 
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I henhold til affaldsplanen skal der i planperioden tages stilling til nye ordninger for hus-
holdningsaffald, herunder eksempelvis yderligere kildesortering og separat husstands-
indsamling af organisk affald og emballager. Indholdet og omfanget af eventuelle nye 
ordninger samt tidsplan for igangsætning af nye ordninger kendes således ikke på nu-
værende tidspunkt. Der kan fx blive tale om flere beholdere og rumopdelte beholdere, 
der kræver særlige indsamlingsbiler. 
 
Der skal derfor tages højde for, at eventuelle nye ordninger har væsentlig betydning for, 
hvordan indsamlingen tilrettelægges og hvilket materiel, der skal anvendes af indsam-
lingsentreprenørerne. 
 
Det er sædvanligt med kontraktperioder på 4-7 år, der giver mulighed for en rimelig af-
skrivningsperiode for (nye) køretøjer, der afspejler sig i priserne. Herudover giver sådanne 
kontraktperioder en vis kontinuitet og minimering af transaktionsomkostninger. Ved 
valg af kontraktlængde skal der dog også tages højde for jævnlig markedsafprøvning og 
muligheder for at følge den generelle teknologiske udvikling, hvorfor længere kontrakt-
perioder normalt ikke vælges. 
 
I den konkrete situation for Reno Djurs vil det være uhensigtsmæssigt med en kontrakt-
periode på 4-7 år, netop fordi der eventuelt indføres ny ordning i perioden, og at denne 
ikke kendes på tidspunktet for udbuddet. Med en kontraktlængde på 4-7 år ville det der-
for være nødvendigt at sikre en stor fleksibilitet gennem optioner, herunder en række 
”fiktive” enhedspriser. Dette kan godt lade sig gøre udbudsjuridisk og praktisk, men den 
usikkerhed, der reelt vil blive tale om for tilbudsgiverne vil udmønte sig i en høj risiko-
præmie – og altså højere enhedspriser for indsamling. Hvis der samtidig stilles høje krav 
til køretøjernes motornorm både før og efter en eventuel ændring, må det forventes, at 
enhedspriserne øges betydeligt. 
 
Eksempel: Da vi ikke kender en fremtidig ordning, skal vi have enhedspriser for tømning 
af spande i den nuværende ordning med transport til nuværende behandlingsanlæg sup-
pleret med enhedspriser for opstilling af flere spande (i ændrede størrelser på de enkelte 
adresser) med transport til ikke-kendte lokaliteter samt tømning af flerkammerbehol-
dere, der kræver særlige biler. Det vil for en indsamlingsentreprenør betyde, at han skal 
indkøbe og kalkulere med biler, der er egnet til den nuværende situation, men skal på et 
ukendt tidspunkt (ganske vist med et varsel) kunne omstille indsamlingen med nye dob-
beltkammerbiler og et ændret indsamlingsmønster. Herved risikerer han kort afskriv-
ningsperiode for både de biler, der kørte før ændring af ordninger og efter ændringer. 
Ændringer og usikkerhed vil der altid være i en kontraktperiode, men ændringer af den 
karakter, der kan forudses ved indførelse af flerkammerbeholdere, der kræver nye køre-
tøjer, vil efter al sandsynlighed give betydelige meromkostninger. 
 
Det foreslås derfor, at kontrakterne udbydes for en 2-årig periode med mulighed for for-
længelse i op til to år, idet der alene tages udgangspunkt i den nuværende ordning. Sam-
tidig foreslås fastholdelse af de motornormer, der er gældende efter nuværende kon-
trakter (Euro 5) i kontraktperioden. Det vil betyde, at indsamlingsentreprenørerne ikke 
nødvendigvis skal investere i nye biler for at løse opgaven og samtidig minimeres usik-
kerheden. Begge dele vil alt andet lige medføre lavere omkostninger, der forventeligt vil 
afspejles i enhedspriserne. 
 
Det vil indebære, at der tidligst kan indføres en ny ordning med virkning fra 1. januar 
2018. 
 
Fra principbeslutning om en eventuel ny ordning til igangsætning skal der påregnes at gå 
i størrelsesordenen 1,5 år. 
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Med forslaget til kontraktlængder er det således muligt at igangsætte nye ordninger, 
der træffes politisk principbeslutning om medio 2016 med 1,5 års varsel til igangsætning 
1. januar 2018 eller senere. 

 
Det bemærkes, at Silkeborg Kommune netop har gennemført udbud af eksisterende 
ordninger med en kontraktperiode på 1,5 år med mulighed for forlængelse i op til to år 
med fastholdelse af motornorm Euro 4 ud. Den korte kontraktperiode sammen med 
fastholdt motornorm blev her valgt ud fra samme bevæggrunde. Resultatet var lavere 
enhedspriser end de nuværende. 
 
Tidsplanen for udbudsprocessen ser ud som følger, idet udarbejdelse af udbudsmateria-
let pågår: 

 

Udbudsbekendtgørelse offentliggøres i EU-Tidende 1. april 

Sidste frist for svar på evt. spørgsmål 12. maj 

Afgivelse af tilbud 19. maj 

Evaluering af tilbud og udarbejdelse af notater 19. maj – 1. juni 

Evalueringsnotater til kommentering 2. – 3. juni 

Endelig evaluering og underretning af tilbudsgivere 4. juni 

Stand still-periode 4. – 16. juni 

Kontraktindgåelse 16. – 30. juni 

Opstart på indsamlingsentrepriser 1. januar 2016 

 

 
 


