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1 Indledning 
Nærværende dokument beskriver betingelser og specifikationer for opgaven, som aftagere af mineraluld 
fra Reno Djurs I/S skal følge. 
 
Dokumentet indgår dels som grundlag for tilbudsgivning og dels som kontraktgrundlag for den virksom-
hed, der modtager mineraluld fra Reno Djurs I/S til videre behandling. 

2 Generel orientering 
Udbyder er Reno Djurs I/S, Nymandsvej 11, 8444 Balle, herefter Reno Djurs. I det følgende benyttes beteg-
nelsen ”modtagevirksomheden” for virksomheder, der modtager mineraluld fra Reno Djurs. 
 
Reno Djurs er et fælleskommunalt affaldsselskab med Norddjurs og Syddjurs Kommuner som interessen-
ter. I 2020 var der ca. 38.800 husstande og 15.300 sommerhuse i Reno Djurs’ opland. Reno Djurs er miljø, 
arbejdsmiljø- og kvalitetscertificeret. Se mere herom på vores hjemmeside www.renodjurs.dk. 
 
Reno Djurs indsamler mineraluld fra genbrugsstationer i de to kommuner. 
 
Der er tale om fraktionen ”Mineraluld”, der omfatter isoleringsmateriale så som sten- og glasuld, samt 
vintermåtter, lamelmåtter og rørskåle indeholdende sten- eller glasuld.  
 
I 2018 modtog vi på genbrugsstationerne 157 ton Mineraluld, i 2019 modtog vi 200 ton og i 2020 318 ton. 
 
Mængderne kan variere betydeligt bl.a. som følge af udsving i antallet af virksomheder, der er tilmeldt og 
benytter genbrugsstationerne. 
 
Reno Djurs forestår som udgangspunkt transporten fra indsamlingslokaliteterne til modtageanlægget. 

3 Kvalitet af det indsamlede Mineraluld 
Det indsamlede Mineraluld består overvejende af stenuld og glasuld.  
 
Sorteringskravene for borgere, virksomheder og institutioner på genbrugsstationerne er p.t.: ” Mineraluld 
(Glasuld & Rockwool). Vintermåtter, Ruller, Afskær, Pakker i klare plastsække”” 
 
Der må jf. afsnit 5 påregnes fejlsorteringer i mindre omfang. Der tages endvidere forbehold for urenheder i 
det indsamlede mineraluldsaffald, da dette kan være tilsmudset og våd. Mineraluld, der er emballeret i 
plastsække og alene er tilsmudset, men i øvrigt fri for fremmedlegemer, er således ikke fejlsorteret. 

4 Modtageanlæg 
Ved modtageanlægget forstås den lokalitet, hvor Reno Djurs eller Reno Djurs’ kørselsentreprenører aflæs-
ser det indsamlede mineraluldsaffald. 
 
Ved tilbudsafgivelse skal følgende nærmere specificeres for modtageanlægget: 
 

• Beliggenhed. 
• Åbningstider (herunder i forbindelse med helligdage). 
• Maksimale ventetider for Reno Djurs’ kørselsentreprenører.    
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5 Håndtering og klassificering 
Mineraluldsaffald har to klassificeringer jf. Bilag 2 nr. 6 – Listen over affald (EAK-kode/affaldstype) i Miljø-
ministeriets ”Bekendtgørelse om Affald – Bek nr 2159 af 09/12/2020” herefter affaldsbekendtgørelsen.  
 
Mineraluld produceret før 1997 vil, når det bliver til affald, være klassificeret som farligt affald. Mineraluld 
produceret efter 1997 skal ikke, når det bliver til affald, klassificeres som farligt affald. 
 
Det må forventes at hovedparten af den mineraluld, der afleveres på genbrugsstationerne, stammer fra 
før 1997. Det er ikke umiddelbart muligt at se forskel på mineraluld produceret før og efter 1997. En blan-
ding af mineraluld produceret før og efter 1997 skal ligeledes klassificeres som farligt affald. Såfremt det 
kan dokumentere, at affaldet ikke indeholder mineraluld produceret før 1997, skal affaldet ikke klassifice-
res som farligt. 
 
Mineraluld produceret før 1997, som er klassificeret som farligt affald, skal ligeledes håndteres som farligt 
affald. Det samme gælder for blandinger af mineraluld produceret før og efter 1997. På baggrund af oven-
stående følger Reno Djurs miljøstyrelsens anbefaling (Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, J.nr. MST-7549-
00013). Der henvises til, at mineraluld fra genbrugsstationerne bør håndteres samlet og dermed som far-
ligt affald, da det ikke forventes, at brugerne af genbrugsstationen, kan dokumentere alderen af mineral-
uldsaffaldet. Vi forudsætter derfor, at modtagevirksomheden qua dennes miljøgodkendelse er i stand til 
at modtage og håndtere mineraluld jf. ovenstående. 
 
Ved ankomst til anlægget afgiver chaufføren oplysninger om indsamlingssted og type efter nærmere af-
tale mellem Reno Djurs og modtagevirksomheden. Bilen vejes dernæst. Ventetiden skal være begrænset. I 
spidsbelastningssituationer (højst 5 % af tiden) kan der accepteres højst 10 minutters ventetid sammen-
lagt for ind- og udvejning. 
 
Det indsamlede mineraluldsaffald aflæsses af chaufføren, hvorefter modtagevirksomheden forestår den 
videre håndtering af affaldet.  
 
Mineralulden afsættes som udgangspunkt som en samlet fraktion, da vi vurderer, at både stenuld samt 
glasuld teoretisk set kan genanvendes. Affaldet skal derfor sorteres i relevante typer, hvorefter dette i 
størst muligt omfang afsættes til genanvendelse som erstatning for nye råvarer. Der er mulighed for at 
afgive tilbud, hvor det f.eks. alene er stenuld, der er omfattet. 
 
Mineraluld, der ikke kan genanvendes, skal anvises til deponering i overensstemmelse med deponibe-
kendtgørelsens regler. 
 
Sorteringen i specielle mineraluldstyper samt håndteringen af fejlsorteringer kan, hvor det er hensigts-
mæssigt, ske på eksternt anlæg som modtagevirksomheden afsætter materialerne til. 
 
Fejlsorteringer 
Vi bestræber os på at informere borgerne grundigt om sorteringskravene, og griber også ind, når vi kon-
staterer fejlsorteringer. Der må imidlertid påregnes fejlsorteringer i mindre omfang, hvilket kan omfatte 
andre typer byggeaffald en mineraluld, så som skruer, gips, træ samt i øvrigt jord m.v.. Som beskrevet i 
afsnit 3 anses Mineraluld emballeret i plastsække, ikke som en fejlsortering og skal derfor sorteres som 
foreskrevet, og tæller ligeledes med i beregning af den reelle genanvendelsesprocent1. 
 
Modtagevirksomheden skal håndtere og bortskaffe fejlsorteringer som en del af ydelsen, og skal således 
tage højde herfor ved afgivelse af tilbud. Håndteringen af fejlsorteringer kan, hvor det er hensigtsmæs-
sigt, ske på eksternt anlæg som modtagevirksomheden afsætter materialerne til. Fejlsorteringer afsættes 
afhængig af typen til enten genanvendelse, forbrænding med energiudnyttelse eller deponering. 

 

1 Se afsnit 6 for beskrivelse. 
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6 Behandling/Oparbejdning 
Behandling af affaldet dækker over samtlige processer, som affaldet gennemgår fra modtagelse og sorte-
ring beskrevet i afsnit 5, frem til det er færdigbehandlet. I dette spænd kan forekomme neddeling, granu-
lering, samt andre behandling- og forarbejdningsprocesser af affaldet. 
 
Der har de senere år været et øget fokus på genanvendelse som erstatning for nye råvarer. Jævnfør af-
faldsbekendtgørelsens § 36, stk. 2 skal det sikres, at væsentlige dele af det omfattede bygge- og anlægs-
affald bliver forberedt til genbrug, genanvendt eller anvendt til anden endelig materialenyttiggørelse. Den 
indsamlede mineraluld skal derfor i videst muligt omfang genanvendes. Dette gælder uanset mineralul-
dens alder jf. afsnit 5, da både nyt og gammel mineraluld kan bruges til produktionen af ny produkter. 
 
Ved reel genanvendelse forstås ifølge Miljøministeriet genanvendelse inkl. urenheder, dog hvor fejlsorte-
ringer er frasorteret. Det vil eksempelvis sige, at gipsstykker ikke tæller med, da dette anses som en fejl-
sortering. Derimod tæller alufolien på lamelmåtten med, da dette anses som en urenhed jf. i øvrigt afsnit 
3. Med andre ord forstås reel genanvendelse som mængden af sorteret affald, hvor fejlsorteringer er fra-
sorteret jf. ovenstående, som uden yderligere foranstaltninger bringes ind i den oparbejdningsproces, hvor 
affaldet omdannes til produkter, materialer eller stoffer, og efter endt oparbejdning kan indgå på samme 
vilkår som andre råvarer i en produktion af nye produkter jf. i øvrigt affaldsbekendtgørelsens §3 nr. 39. 
Målepunktet for beregningen af reel genanvendelse sker i det øjeblik, hvor affaldet er færdigbehandlet, se 
eksempel 1 nedenfor. 
 
Eksempel 1: 
 

Reel genanvendelsesprocent = Genanvendt i ton 

      Samlet Input 
 

Output efter Output efter Output efter Output efter håndteringsproceshåndteringsproceshåndteringsproceshåndteringsprocesserserserser      

Modtaget mængde i ton 10 

Fejlsortering i ton 0,2 

Mineraluld til behandling/oparbejdning i ton 9,8 
 

Output efter behandlingsprocesOutput efter behandlingsprocesOutput efter behandlingsprocesOutput efter behandlingsproces          

Type Samlet In-
put i ton 

Genan-
vendt i ton 

Forbrænding 
med energiud-
nyttelse i ton 

Deponering 
i ton 

Procestab & 
fugt i ton 

Stenuld 4,930 4,136   0,784 0,0099 

Glasuld 4,272 1,124   3,139 0,0085 

Vintermåtter 0,200 0,200     0,0004 

Rørskåle 0,098 0,058   0,039 0,0002 

Andet 0,300 0,057 0,029 0,213 0,0006 

Total 9,800 5,576 0,029 4,175 0,020 

 

Reel genanvendelsesprocentReel genanvendelsesprocentReel genanvendelsesprocentReel genanvendelsesprocent    56,90%56,90%56,90%56,90%    
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Reno Djurs stiller krav til, at minimum 50% af materialet reelt genanvendes. Genanvendelsen skal opgø-
res efter egnede beregnings- og målepunkter i forhold til gældende dansk og international lovgivning.  
Genanvendelsen skal fremgå af massebalancen. Massebalancen viser eksempelvis forskellen mellem den 
indvejede mængde affald, efter frasortering af fejlsorteringer og den udvejede mængde til henholdsvis 
genanvendelse, forbrænding med energiudnyttelse og deponering. 
 
På trods af ovenstående minimumskrav til reel genanvendelse erkender vi, at den reelle genanvendelses-
procent kan være svær at opnå for de enkelte mineraluldstyper, der er omfattet af nærværende udbud. 
Dette skyldes blandt andet tab ved henholdsvis neddeling, granulering og fugt samt fordeling af de leve-
rede mineraluldstyper. Det kan herved være svært at styre, om borgerne fylder Mineraluld i beholderne på 
genbrugsstationerne, som har en begrænset genanvendelse, eller som slet ikke kan genanvendes, samt i 
hvor stor grad urenheder optræder. Derfor henviser vi til, at den reelle genanvendelse skal måles på tværs 
af kontrakten og ikke for de enkelte Mineraluldstyper. 
 
Reno Djurs stiller som udgangspunkt krav om batchstyring og måling af den reelle genanvendelsesprocent 
for de samlede leverede partier fra Reno Djurs. Vi anerkender dog som beskrevet i afsnit 9, at mineralulds-
affaldet ofte gennemgår behandlingsprocesser i flere led og på større anlæg, hvor der modtages Mineral-
uld fra mange kilder. Såfremt det ikke er muligt at dokumentere den reelle genanvendelse for det mineral-
uldsaffald, der specifikt kommer fra Reno Djurs, kan modtagevirksomheden i stedet dokumentere, at det 
anvendte anlægs overordnede reelle genanvendelsesprocent lever op til Miljøministeriets krav, idet der 
samtidig leveres en beskrivelse, der sandsynliggør, at anlæggets generelle genanvendelsesprocent også 
gælder for det af Reno Djurs leverede affald. Modtagevirksomheder skal således oplyse Reno Djurs om an-
vendte beregningsmetode. Herunder skal det oplyses, om der anvendes batchstyring, eller om affaldet 
leveret af Reno Djurs udgør en repræsentativ mængde af affaldet i modtagevirksomhedens beregningen 
af anlæggets samlede reelle genanvendelsesprocent.  
 
Modtagevirksomheden skal til enhver tid kunne dokumentere overfor Reno Djurs, at det indsamlede mi-
neraluldsaffald behandles som forudsat. Reno Djurs kræver derfor oplysninger fra modtagevirksomheden 
om konkret anvendte behandlingsanlæg for de enkelte materialefraktioner herunder også for fejlsorterin-
ger. I det omfang modtagevirksomheden sender de enkelte materialefraktioner til andre sorterings- eller 
forbehandlingsvirksomheder, der ikke selv forestår slutbehandlingen, skal modtagevirksomheden i sine 
aftaler sikre, at behandlingen sker som forudsat. Dette gælder uanset på hvilken måde handelen mellem 
modtagevirksomheden, og dennes afsætningskanaler foregår og uanset i øvrigt organiseringen og relatio-
nen mellem modtagevirksomheden og de virksomheder, der modtager affaldet i den videre proces. 

7 Registrering og indberetning af data 
De indsamlede mængder affald vejes, og registreres af modtagevirksomheden på godkendte vejeanord-
ninger. Der registreres som minimum følgende oplysninger: 
 

• Indvejning (brutto, tara, netto) /følgeseddel nr.  
• Udvejning (brutto, tara, netto) /følgeseddel nr. 
• Andel af de udvejede mængder til hhv. genanvendelse, forbrænding og deponi. 
• Oplysninger om hvilke anlæg, som modtager de udvejede mængder samt oplysninger om, hvor-

dan disse anlæg behandler materialerne. 

• Der skal for hvert anlæg oplyses, hvor meget som frasorteres grundet fejlsortering, og hvad der 
sker med hver af de frasorterede fraktioner. 

• Dato og tidspunkt 
• Betaler (Reno Djurs) 
• Indsamlingssted (jf. tabel 1) 
• Vognmand 
• Affaldstype (Mineraluld) 
• Eventuelle oplysninger om leverancen. 
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Ovennævnte er grundlag for afregning, og skal derfor til en hver tid kunne dokumenteres. 
Modtagevirksomheden skal på anmodning afgive oplysninger til Reno Djurs om modtagne mængder i 
nærmere afgrænsede perioder opdelt på ovenstående. Oplysningerne skal kunne afgives på elektronisk 
form efter nærmere anvisning fra Reno Djurs. 
 
Endvidere skal modtagevirksomheden hver måned afrapportere, hvor meget affald, der samlet er modta-
get samt, hvorledes affaldet er håndteret og slutbehandlet. Herunder afgives oplysninger om dokumente-
ret genanvendelsesprocent samt om massebalancen for perioden, som er beskrevet i afsnit 6.  
 
Indberetning af data i Affaldsdatasystemet 
Affaldsdatasystemet har til formål at indeholde oplysninger om affald og at stille oplysninger om affald til 
rådighed, jf. §2 i Miljøstyrelsens ”Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet” (BEK nr 1987 af 28/11/2020) 
herefter Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet. Virksomheder der påtager sig ansvaret for behandling 
af affald, har derfor jf. §1 stk. 2 i Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet ansvaret for at indberette data 
i Affaldsdatasystemet. 
 
Reno Djurs ønsker, at affaldsdataene indberettes korrekt fra alle modtagere/behandlere af affald fra 
Reno Djurs. Såfremt affaldsdataene ikke er korrekte, bliver der truffet forkerte beslutninger fra offentlige 
myndigheder og politikere, da kommunernes gennemførelse af politiske målsætninger på affaldsområdet, 
bliver målt netop ved brug af indberettede affaldsdata. 
 
For affald, som Reno Djurs leverer til modtagervirksomheden, har vi opstillet følgende oversigt over Reno Djurs’ 
P-numre og hvilke EAK-koder, oprindelseskoder og behandlingskoder, der skal benyttes ved indberetning til 
Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem. 
 
En kopi af indberetningen sendes til Reno Djurs efter nærmere anvisning, så vi kan konstatere om indbe-
retningen er korrekt. 
 
Genbrugsstation P-nummer 

Anholt 1015731741 

Drammelstrup  1015731652 

Ebeltoft 1015731733 

Feldballe 1021492708 

Glesborg 1015731660 

Grenaa  1015731687 

Hornslet  1015731695 

Knebel  1015731725 

Ryomgård 1015731679 

Reno Djurs (Glatved) 1009572941 

Tabel 1: Genbrugsstationer med tilhørende P-nummer. 
 

Affaldskoder 

Affaldstype Fraktion H-kode EAK-kode P-nummer 

Mineraluld Bygge og anlægsaffald H24 170604 Den enkelte genbrugsstation 

Mineraluld Bygge og anlægsaffald E24 170604 Glatved 

Tabel 2: Kodevalg ved indberetning af affaldsdata for affald leveret af Reno Djurs. 
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8 Lovgivning og myndighedskrav 
Modtagevirksomheden og modtageanlæg for materialerne skal til enhver tid overholde lovgivnings- og 
myndighedskrav herunder krav opstillet i miljøgodkendelser og lovkrav om registrering af anlæg og regi-
strering og indberetning af affald. Dette gælder både modtage- og for-sorteringsanlæg, forbehandlings-
anlæg og slutbehandlingsanlæg for de indsamlede materialer. 
 
Ved eventuel eksport skal modtagevirksomheden sikre, at al relevant lovgivning for eksporten overholdes. 
Dette skal være indeholdt i de afgivne enhedspriser. 

9 Miljø 
Modtageanlæg skal fremstå ordentligt og veldrevet.  
 
I forbindelse med tilbudsafgivelse skal modtagevirksomheden redegøre for de miljømæssige forhold på 
modtageanlæggene, herunder for eventuelle tiltag for begrænsning af miljøpåvirkninger samt eventuelle 
verserende klagesager. 
 
Alle materialerne skal afsættes til henholdsvis genanvendelse, energiudnyttelse eller deponering jævnfør 
afsnit 6. Dette skal foregå på miljøgodkendte anlæg i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor 
anlægget er beliggende. Modtagevirksomheden skal i sine aftaler om videre afsætning til f.eks. andre sor-
terings- og forbehandlingsvirksomheder eller slutbehandlingsanlæg sikre sig, at miljøforholdene er miljø-
godkendte i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor sådanne anlæg er beliggende samt 
fremstår ordentlige og veldrevne. 
 
For at sikre at affaldet leveret af Reno Djurs ikke kommer til at udgøre en miljømæssig risiko stiller Reno 
Djurs krav til, at affaldet kan dokumenteres håndteret og behandlet indenfor EU. Dette gælder samtlige 
håndterings- og behandlingsformer, som affaldet måtte gennemgå helt frem til det punkt, hvor den reelle 
genanvendelsesprocent måles jævnfør afsnit 6.  
 
Modtagevirksomheden skal ved tilbudsafgivelse samt løbende redegøre for affaldets vej frem til slutbe-
handling for de enkelte materialefraktioner.  
 
Der kan ofte i praksis være mange led før den endelige slutbehandling for visse affaldstyper. Affaldet kan 
ligeledes også ofte ende hos flere forskellige aftagere. Derfor ønsker vi generelt, at der er så få led som 
muligt i de enkelte fraktioners vej til slutbehandling, hvilket modtagevirksomheden kan medvirke til. 
 
Samtidig ønsker vi i de tilfælde, hvor nogle materialefraktioner i praksis løber gennem flere led til en ikke 
på forhånd kendt slutbehandlingsvirksomhed, at modtagevirksomheden styrer sine afsætningsled, og i 
afsætningsaftaler sikrer sig den ønskede standard med henblik på, at gældende krav også følges i efter-
følgende led.  
 
I forbindelse med tilbudsafgivelse skal modtagevirksomheden redegøre for sine afsætningsforhold herun-
der, hvilken håndterings- og behandlingsproces de enkelte materialefraktioner undergår samt, hvilke kon-
krete slutbehandlingsanlæg, sorterings- og forbehandlingsvirksomheder materialerne påtænkes afsat til. 
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10 Arbejdsmiljø og sikkerhed 
Modtagevirksomheden er ansvarlig for, at arbejdsmiljøforholdene for personale beskæftiget på modtage-
anlæg samt forhold på anlæggene for chauffører til enhver tid er tilfredsstillende, og i overensstemmelse 
med krav fra Arbejdstilsynet eller ved udenlandske anlæg efter det pågældende lands lovbestemmelser.  
 
Dette gælder eksempelvis krav til instruktion om arbejdets udførelse, personlige værnemidler, advarsels-
klæder, arbejdssteders indretning og velfærdsforanstaltninger. 
 
I forbindelse med tilbudsafgivelse skal modtagevirksomheden redegøre nærmere for de arbejdsmiljømæs-
sige forhold på modtageanlæggene herunder for eventuelle påbud fra Arbejdstilsynet eller resultater af 
Arbejdstilsynets klassificering (smileyordning), hvis en sådan er udført. 
 
Modtagevirksomheden skal i sine aftaler om videre afsætning til f.eks. andre sorterings- og forbehand-
lingsvirksomheder eller slutbehandlingsanlæg sikre sig, at arbejdsmiljøforholdene er tilfredsstillende, og i 
overensstemmelse med krav fra Arbejdstilsynet eller ved udenlandske anlæg efter det pågældende lands 
lovbestemmelser.  

11 Besigtigelse af anlæg /daglig dialog 
Reno Djurs lægger vægt på en god dialog med modtagevirksomheden således, at der f.eks. kan udveksles 
oplysninger om daglige driftsforhold, afsætningsforhold og andet af interesse for begge parter. Samtidig 
er der ofte en bred interesse fra borgere og politikere om, hvorledes affald håndteres og behandles. 
 
Modtagevirksomheden skal således være indstillet på at indgå i en sådan dialog, og efter aftale at frem-
vise modtageanlæg, samt fortælle om håndteringen og behandlingen til diverse grupper af interesserede. 
 
Reno Djurs skal herudover til enhver tid uanmeldt kunne besigtige modtageanlæg. 
 
I samarbejde med modtagevirksomheden skal Reno Djurs kunne besøge de virksomheder, som modtage-
virksomheden afsætter materialefraktionerne til. 

12 Afregning 
Der afregnes hver måned på grundlag af foregående måneds leveringer senest den 8. i måneden. En speci-
ficeret opgørelse sendes efter nærmere anvisning fra Reno Djurs på elektronisk form. 
 
Der afregnes efter de tilbudte priser.  
 
Modtagevirksomheden skal beskrive hvordan priser reguleres, herunder eventuelt angive et relevant in-
deks. 
 
Det er et krav, at prisreguleringen afspejler den reelle udvikling i markedspriserne for de omfattede mate-
rialer. Såfremt den valgte metode for prisregulering således viser sig at forskyde sig i forhold hertil, skal 
dette ændres med grundlag i markedsprisen på tidspunktet for tilbudsafgivelsen og den aktuelle mar-
kedspris. Kan der ikke opnås enighed herom, kan aftalen opsiges med 3 måneders varsel uanset fristerne i 
pkt. 13. 
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13 Aftalens løbetid 
Aftalen træder i kraft d.d.d.d.    1111....    septemberseptemberseptemberseptember    2021202120212021.  
 
Aftalen er løbende, men kan af begge parter opsiges med et skriftligt varsel på 6 måneder til en måneds 
udgang. Opsigelse kan dog tidligst ske med virkning 12 måneder efter aftaledato. Jf. pkt. 12 kan aftalen 
dog opsiges med 3 måneders varsel ved uenighed om eventuel regulering. 
 
Aftalen kan imidlertid ophæves eller ændres, hvis et eller flere forhold beskrevet i afsnit 14 gør sig gæl-
dende.   

14 Ændringer og ophævelse 
Såfremt modtagevirksomheden ændrer på anvendte sorterings- og forbehandlingsvirksomheder, slutbe-
handlingsanlæg, eller ændrer i procedurer, der har betydning for miljø, arbejdsmiljø samt andet væsentligt 
for aftalens forudsatte betingelser, skal dette meddeles til Reno Djurs. Reno Djurs skal således til enhver 
tid være opdateret på, hvilken behandling affaldet undergår. 
 
Hvis der sker ændringer i håndteringen af affaldsfraktionen, som følge af ny lovgivning, optages forhand-
ling om ændring af kontrakten. 
 
Reno Djurs har ret til at ophæve aftalen/kontrakten med øjeblikkelig virkning, hvis modtagevirksomheden 
misligholder sine aftalemæssige forpligtelser, herunder overtræder lovgivning eller vilkår i miljøgodkendel-
ser. 

15 Tilbud og aftale/kontrakt 
Der indgås særskilt aftale/kontrakt om afsætningen mellem Reno Djurs og modtagevirksomheden i et 
selvstændigt dokument på grundlag af nærværende betingelser samt modtagevirksomhedens tilbud inkl. 
udfyldt tilbudsliste jf. Bilag 1. 
 
Tilbuddet fra modtagevirksomheden skal indeholde følgende: 
 

1. Modtagevirksomhedens oplysninger om modtageanlæg jf. pkt. 4. 
2. Modtagevirksomhedens eventuelle sorteringskrav til mineraluldsaffaldet. 
3. Modtagevirksomhedens oplysninger om beregningsmetode vedr. reel genanvendelse jf. pkt. 6. 
4. Eksempel på, hvorledes den løbende rapportering foretages jf. pkt. 7. 
5. Modtagevirksomhedens redegørelse om miljøforhold samt afsætningsforhold m.v. jf. pkt. 9. 
6. Modtagevirksomhedens redegørelse om arbejdsmiljø og sikkerhed jf. pkt. 10. 
7. Enhedspriser i kr. pr. leveret ton afgives i tilbudslisten, bilag 1 samt forslag til regulering. 

 
Tilbudsgiverne opfordres til at stille eventuelle spørgsmål senest 10 arbejdsdage før tilbudsfristen. 
Kontakt venligst Michael Griebel BinnerupMichael Griebel BinnerupMichael Griebel BinnerupMichael Griebel Binnerup på 87 59 77 77 eller mail: mgb@renodjurs.dk. I fravær kan 
Hardy MikkelsenHardy MikkelsenHardy MikkelsenHardy Mikkelsen kontaktes, ligeledes på 87 59 77 77 eller mail: hmi@renodjurs.dk.  
 
Eventuelle spørgsmål og svar offentliggøres på vores hjemmeside www.renodjurs.dk. 
 
Såfremt der foretages rettelser i udbudsgrundlaget, vil dette ske i form af rettelsesblade, der ligele-
des offentliggøres på www.renodjurs.dk senest 6 dage før tilbudsfristen.  
 
Tilbudsgiver er selv ansvarlig for at kontrollere på www.renodjurs.dk, om der er rettelsesblade eller 
spørgsmål/svar, der skal tages i betragtning ved tilbudsafgivelsen. 
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Tilbud skal indgives på tilbudslisten med relevante bilag jf. ovenfor, og skal være Reno Djurs i hænde  
 
senestsenestsenestsenest    onsonsonsonsdagdagdagdag    d. d. d. d. 9999. . . . junijunijunijuni    2021202120212021    klklklkl....    12.0012.0012.0012.00 
 

Tilbud inkl. bilag skal sendes på e-mail til adressen: mgb@renodjurs.dk. I emnefeltet angives ”Tilbud på 
afsætning af Mineraluld”. 
 
Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. 
 

 
Reno Djurs accepterer sideordnede og alternative tilbud, hvori håndtering, beskrevet i afsnit 5, og/eller 
behandlingsformen, beskrevet i afsnit 6, kan variere fra nærværende udbud. Det kan f.eks. være for en 
ydelse, der alene omfatter stenuld. Vælger tilbudsgiver at afgive et sådan tilbud, skal tilbudsgiver opfylde 
samme krav til tilbudsgivningen, som for et tilbud, der følger beskrivelsen i indeværende betingelser og 
specifikationer. Endvidere skal tilbudsgiver udførligt beskrive tilbuddets forudsætninger vedrørende hen-
holdsvis håndtering og behandlingsform samt en redegørelse for affaldets vej frem til endt færdigbe-
handling. 
 
Reno Djurs vil ved vurderingen af tilbuddene lægge vægt på både pris og kvalitet (de miljømæssige for-
hold, arbejdsmiljø og sikkerhed), herunder på hvilken måde affaldet på nem måde kan afleveres af bor-
gerne, hvorledes affaldet bliver genanvendt, samt hvad det færdigbehandlede produkt forventes brugt til. 
Der lægges herunder vægt på en behandlingsform af mineraluldsaffaldet, hvori den cirkulære økonomi i 
størst muligt omfang tilgodeses, således at behandlingen ikke giver anledning til downcycling, der f.eks. 
indebærer at de produkter, der fremstilles af det genanvendte materiale, ikke egner sig til genanvendelse i 
samme kvalitet. Endvidere lægges der vægt på, hvor godt den videre håndtering af affaldet dokumenteres 
af modtagevirksomheden.  
 
Priser vil jf. Bilag 1 blive vurderet ud fra en helhedsbetragtning, hvori Reno Djurs’ estimerede omkostninger 
til transport af Mineraluldet til modtagevirksomhedens modtageanlæg indgår. Mængderne af Mineraluld 
omfattet af nærværende udbud kan variere betydeligt. Priser afgivet i tilbudslisten skal være uafhængig 
af udsving i affaldsmængden. 
 

Den endelige aftale er først indgået når Reno Djurs har accepteret tilbuddet, og en skriftlig kontrakt er un-
derskrevet af begge parter. Modtagevirksomheden skal fremsende underskrevet aftale/kontrakt senest 7 
dage efter at Reno Djurs har fremsendt accept og kontrakt til modtagevirksomheden. 
 
Uden samtykke fra Reno Djurs kan opgaven ikke overdrages til andre. 

 


