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1. Orientering om entreprisen 
 
Udbyder og ordregiver er Reno Djurs I/S, Nymandsvej 11, 8444 Balle. I det følgende benyt-
tes betegnel entreprenøren
henholdsvis den virksomhed, der tildeles opgaven. 
 
Reno Djurs I/S er et fælleskommunalt affaldsselskab med Norddjurs og Syddjurs 
kommuner som interessenter. Der er ca. 37.000 husstande og 14.500 sommerhuse i 
Reno Djurs I/S´ opland. Der kan ses nærmere oplysninger om Reno Djurs I/S på vores 
hjemmeside www.renodjurs.dk. 
 
Reno Djurs I/S driver 9 genbrugsstationer i kommunerne (8 på Djursland og 1 på An-
holt) og et modtageanlæg i Glatved. 
 
På genbrugsstationerne modtages affald fra private husstande, virksomheder og 
sommerhuse. 
 
Anlægget i Glatved modtager forskellige affaldstyper til videre behandling fra pri-
mært virksomheder og genbrugsstationerne, herunder også i mindre omfang sorteret 
farligt affald. 
 
Udbuddet omfatter afsætning af flere typer farligt affald fra genbrugsstationerne og 
fra anlægget i Glatved. De omfattede affaldstyper er nærmere angivet i afsnit 3, op-
gavebeskrivelse. Der er tale om en samlet løsning, hvor entreprenøren skal: 
 

 Levere opsamlingsmateriel inkl. nødvendigt pakkemateriale, sorteringsvej-
ledninger og mærkater på de omfattede genbrugsstationer og anlægget i 
Glatved. Materiel til Anholt leveres på havnen i Grenaa. 

 Afhente affaldet efter behov, dog normalt mindst 1 gang pr. uge. Affald fra 
Anholt afhentes dog efter aftale på havnen i Grenaa. Affald fra Glatved af-
hentes efter bestilling. 

 Sørge for forsvarlig behandling af det afhentede affald. 
 Vejlede og uddanne pladspersonale i korrekt sortering. 

 
Der er tale om én entreprise, og opgaven tildeles én entreprenør. 
 
Tidsplan: 
Udbuddet forventes gennemført efter følgende tidsplan:  
 

 3. oktober 2016: Annoncering af udbuddet i EU-Tidende.  
 15. november 2016: Frist for afgivelse af tilbud.  

 November/december 2016: Indhentning af dokumentation fra vindende til-
budsgiver jf. Tilbudslistens afsnit 1.2.3 og herefter meddelelse om tildelings-
beslutning og start på stand still-perioden på 10 dage.  

 Januar 2017: Forventet kontraktindgåelse. 

 Entreprisestart 1. april 2017. 
 
Alle entrepriser ophører 31. december 2020, dog således at Reno Djurs I/S har option 
på at forlænge ad en eller flere omgange, men således at den maksimale forlængelse 
er 3 år. 
 
Alle forespørgsler vedrørende entreprisen rettes til Reno Djurs I/S. 
 

http://www.renodjurs.dk/
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2. Særlige betingelser 
 
 
2.1 Aftalegrundlag 
 
2.1.1 Almindelige bestemmelser 
Entreprisen udbydes i henhold til Udbudslovens afsnit II (offentlige indkøb over tær-
skelværdien) som et offentligt udbud. 
 
Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og 
vægt er danske. Al dialog skal foregå på dansk. Eventuelle tekniske bilag, brochurer 
og lignende materiale må dog gerne være på engelsk, tysk, svensk eller norsk. Ordre-
giver er i sin vurdering af tilbud berettiget til at se bort fra materiale på andre sprog 
end dansk, engelsk, tysk, svensk og norsk. 
 
Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler. 
 
2.1.2 Entrepriseperiode 
Entreprisen påbegyndes 1. april 2017. 
 
Entreprisen ophører uden yderligere opsigelse den 31. december 2020 med mindre 
Reno Djurs I/S ønsker kontraktperioden forlænget 
 
Reno Djurs I/S har option på at forlænge kontraktperioden på uændrede vilkår. For-
længelse kan ske ad en eller flere omgange med et vilkårligt antal måneder, dog såle-
des at den maksimale forlængelse samlet er 3 år, dvs. maksimalt til 31. december 
2023. Meddelelse om forlængelse gives til entreprenøren senest 6 måneder for udløb 
af ordinær eller forlænget kontraktperiode. 
 
2.1.3 Udbudsmaterialet 
Entreprisen udbydes på grundlag af følgende, der gælder i den angivne rækkefølge: 
 

1. Gældende love og bekendtgørelser. 
2. Eventuelle rettelsesblade offentliggjort på www.renodjurs.dk  
3. www.renodjurs.dk 
4. Udbudsbrevet. 
5. Tilbudslisten inkl. eESPD-dokument. 
6.  
7. Udkast til kontrakt 

 
Det under punkterne 2 til 7 angivne materiale er tilgængelig for de bydende på 
www.renodjurs.dk. 
 
Det påhviler de bydende selv at drage omsorg for, at alt materiale nævnt under punkt 
2-7 er dem i hænde. 
 
De bydende skal selv kontrollere, at udbudsmaterialet forefindes som angivet i ud-
budsbrevet. Risikoen for eventuelt for lavt bud som følge af manglende sider eller 
bilag påhviler således alene den bydende. 
 

http://www.renodjurs.dk/
http://www.renodjurs.dk/
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Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal han skriftligt, inden 
tilbud afgives, indhente nærmere oplysninger herom hos Reno Djurs I/S. De bydende 
opfordres til at stille eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende udbuddet senest 10 ar-
bejdsdage før tilbudsfristen. Alle forespørgsler skal rettes til Reno Djurs I/S på reno-
djurs@renodjurs.dk. 
 
Spørgsmålene og de tilhørende svar vil blive anonymiseret og præsenteret i do-
kument(er), der vil blive offentliggjort på www.renodjurs.dk senest 6 dage før tilbuds-
fristen. Såfremt svarene indeholder rettelser til udbudsmaterialet, vil der blive udar-
bejdet rettelsesblade og disse rettelsesblade vil ligeledes blive offentliggjort på 
www.renodjurs.dk.  
 
Det påhviler tilbudsgiverne selv med regelmæssige mellemrum, at kontrollere, om 
der er kommet supplerende materiale. 
 
2.1.4 Tilbud 
Tilbud skal afgives på den af Reno Djurs I/S udarbejdede tilbudsliste.  
 
Tilbud skal afleveres i et eksemplar i papir og en elektronisk kopi af tilbuddet på et 
USB-stick. Tilbudsmaterialet returneres ikke. 
 
I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den underskrevne originale papirudgave og 
den elektroniske kopi, er den underskrevne originale papirudgave gældende. Dette 
afskærer dog ikke Ordregiver fra at tage hensyn til oplysninger, dokumenter m.v., der 
måtte mangle i den originale papirudgave, men forefindes i den elektroniske kopi af 
tilbuddet.  
 
Det forudsættes, at de bydende forinden tilbuddet afgives, har gjort sig bekendt med 
trafikale forhold og forhold på genbrugsstationer, anlægget i Glatved og havnen i 
Grenaa, herunder orienteret sig om adgangsforhold, kørsels- og transportveje, 
brohøjder o. lign. 
 
Ekstra krav på grund af manglende kendskab til disse forhold vil ikke blive honoreret. 
 
Der afregnes med entreprenøren efter tilbudslistens enhedspriser. Alle tilbudslistens 
poster skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder alle nød-
vendige biydelser i henhold til opgavebeskrivelsen i afsnit 3.  
 
Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmate-
riale. 
 
Entreprisen 
Opgaven omfatter én samlet entreprise. Dette er valgt på baggrund af en samlet 
afvejning af muligheden for økonomiske stordriftsfordele, økonomi ved administrati-
on, og at opgaven har et passende volumen for at sikre fornøden interesse og konkur-
rence. 
 
Egen-erklæring 
Det er et lovkrav, at tilbudsgivers oplysninger i relation til udelukkelses- og eg-
nethedskriterier skal angives i det såkaldte eESPD-dokument, der er en egen-
erklæring. eESPD-dokumentet for dette udbud er en del af udbudsmaterialet og fin-
des sammen med dette som bilag. 
 
Fremgangsmåde for udfyldelse af eESPD: 

http://www.renodjurs.dk/
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1. Gem det i udbudsmaterielet vedhæftede XML-

 
 
2. Gå ind på hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/welcome 
 
3. Vælg sprog 

 
4.  

 
5.  

 
6. 

ndet sted, hvor du har gemt det) og 
 

 
7. Vælg land 

 
8.  

 
9. 

å do-
kumentet og vælge udskrift) 

 
10. Det udfyldte og udskrevne ESPD underskrives og vedlægges tilbuddet. 

 
Der skal ikke medsendes anden dokumentation med tilbuddet, men den tilbudsgiver 
der umiddelbart anses for at have vundet udbuddet, vil efterfølgende blive bedt om 
at indsende dokumentation. 
 
Når Reno Djurs I/S har foretaget evaluering og modtaget dokumentation fra den 
vindende tilbudsgiver, vil der blive sendt samtidig underretning til tilbudsgiverne om, 
hvem vi har til hensigt at indgå kontrakt med. 
 
Der vil herefter være en stand-still periode frem til en dato, der angives i den samtidi-
ge underretning, hvorefter kontrakterne kan underskrives. 
 
Underleverandører 
Tilbudsgiver kan alene påkalde sig ret til at anvende underleverandører, såfremt disse 
konkret er angivet i tilbuddet, og såfremt der også udfyldes en eESPD for underleve-
randøren. 
 
Ønsker vindende tilbudsgiver efter tildelingen at anvende underleverandører, der ikke 
var angivet i tilbuddet, kan dette kun ske, såfremt: 
 

 Dette på forhånd godkendes af Reno Djurs I/S 
 Der fremlægges dokumentation for, at underleverandøren opfylder vilkår i 

kontrakten. 
 
Forbehold 
Der kan ikke tages forbehold overfor grundlæggende elementer og overordnede be-
tingelser i udbudsmaterialet. Såfremt dette sker, vil tilbuddet blive betragtet som 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome
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værende ikke konditionsmæssigt og Reno Djurs I/S er forpligtet til at forkaste tilbud-
det. 
 
Hvis forbeholdet ikke vedrører grundlæggende elementer eller overordnede betingel-
ser, vil Reno Djurs I/S foretage en prissætning af forbeholdet. Såfremt det ikke er 
muligt at prissætte et forbehold, vil tilbuddet ligeledes blive forkastet som værende 
ikke konditionsmæssigt. 
 
Reno Djurs I/S vil i det konkrete tilfælde vurdere, om der er tale om et forbehold, og 
hvorvidt et sådant forbehold er grundlæggende eller ikke kan prissættes. Det er såle-
des tilbudsgivers risiko, såfremt der tages forbehold. Tilbudsgiver opfordres til at 
søge eventuelle uklarheder afklaret ved at bede om opklarende oplysninger eller stille 
spørgsmål forud for afgivelse af tilbud. 
 
Eventuelle forbehold skal angives på erklæring i tilbudslisten. 
 
Alternative tilbud 
Der kan ikke afgives alternative tilbud. 
 
Vedståelsesfrist 
Vedståelsesfristen for tilbuddene er indtil den 1. april 2017. 
 
Aktindsigt i tilbud 
Reno Djurs er underlagt Offentlighedslovens regler om aktindsigt. Reno Djurs er der-
for forpligtet til at imødekomme eventuelle anmodninger om aktindsigt i indkomne 
tilbud medmindre vi vurderer, at tilbuddene eller dele af tilbuddene er omfattet af 
undtagelsesbestemmelserne i Offentlighedsloven. 
 
Som grundlag for vores vurdering af eventuelle anmodninger om aktindsigt bedes 
tilbudsgiver sammen med tilbuddet tilkendegive, hvorvidt tilbudsgiver finder tilbud-
det eller dele heraf omfattet af undtagelsesbestemmelser i Offentlighedsloven. Så-
fremt tilbudsgiver vurderer, at tilbuddet eller dele heraf er omfattet af undtagelses-
bestemmelserne, bedes tilbudsgiver samtidig klart definere hvilke dele af tilbuddet, 
der vurderes som undtaget samt en begrundelse herfor. 
  
Ved eventuelle anmodninger om aktindsigt vil Reno Djurs foretage en endelig vurde-
ring af anmodningen om aktindsigt i forhold til omfattede tilbud. For en god ordens 
skyld skal vi oplyse, at tilbudsgivers tilkendegivelser ikke er bindende for Reno Djurs, 
men alene vil indgå som input i vurderingen. 
 
2.1.5 Evaluering og tildeling 
 
Udelukkelse og egnethed 
Reno Djurs I/S vil i første omgang gennemgå egenerklæringen (eESPD-dokumentet) i 
forhold til at kontrollere og vurdere tilbudsgivers forhold og formåen i relation til de 
angivne udelukkelses-og egnethedskriterier. Udelukkelses-og egnethedskriterierne 
fremgår af udbudsbekendtgørelsen. 
 
Såfremt tilbudsgiver herudfra vurderes egnet til at afgive tilbud, gennemgås til-
budsmaterialet, og det vurderes, om tilbuddet er konditionsmæssigt. 
 
Konditionsmæssige tilbud vil herefter blive evalueret i henhold til tildelingskriteriet. 
 
Tildelingskriterie 
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Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet. 
 
Dette indebærer, at der udover prisen vil blive lagt vægt på andre underkriterier. Ne-
denfor er underkriterierne angivet med det enkelte underkriteriums relative vægt-
ning: 
 

Tildelingskriterie - underkriterier 
 

Underkriterium 
 

Relativ vægtning med rammeudsving 

Prisen 
 

50-60 % 

Arbejdsmiljø- og servicestandard 
 

20-30 % 

Miljøstandard 
 

20-30 % 

 
Under- og delkriterierne er beskrevet i tilbudslisten, hvortil der henvises. Tilbudslisten 
indeholder endvidere en oversigt over de beskrivelser mv., som tilbuddet skal inde-
holde til brug for Reno Djurs I/S' evaluering af tilbuddet i forhold til ovenstående un-
derkriterier. 
 
Opgaven tildeles den entreprenør, der bedst opfylder tildelingskriteriet. 
 
I evalueringen opgøres prisen som den samlede pris i tilbudslistens prisliste inklusive 
ydelser, der eventuelt ikke pt. er aktuelle. 
 
Evalueringsmetode 
Først evalueres tilbuddene på prisen og den gennemsnitlige tilbudspris beregnes. 
Tilbud, der er mere end 45 % dyrere end den gennemsnitlige tilbudspris, fravælges. 
 
Herefter beregnes en ny gennemsnitlig tilbudspris på de tilbageværende tilbud. Til-
bud, der er mere end 45 % dyrere end denne gennemsnitlige tilbudspris, fravælges. 
Sådan fortsættes til alle tilbud er højst 45 % dyrere end den gennemsnitlige pris af 
tilbageværende tilbud. 
 
Med hensyn til prisen rangordnes tilbud ved at der gives point på en skala fra 1 til 10 
således: 
 
Den gennemsnitlige tilbudte pris for de tilbageværende tilbud vil opnå 5,5 point (sva-
rende til middel). Den enkelte tilbudsgivers point udregnes med udgangspunkt i gen-
nemsnittet, idet der for hvert procentpoint tilbuddet er lavere end gennemsnittet, 
tillægges 0,1 point. For hvert procentpoint tilbuddet er højere end gennemsnittet, 
fratrækkes 0,1 point. 
 
Et tilbud, der er 10 % billigere end gennemsnittet, får således 6,5 point, og et tilbud 
der er 10 % dyrere end gennemsnittet, får 4,5 point. 
 
Der kan således højst opnås 10 point (gælder tilbud, der er 45 % lavere end gennem-
snittet), og der kan mindst opnås 1 point (gælder tilbud, der er 45 % dyrere end gen-
nemsnittet).  
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Hvis den beskrevne model viser sig uanvendelig, fordi der er et eller flere tilbud, der er 
mere end 45 % lavere end gennemsnitsprisen, vil der blive anvendt en model, hvor 
tillægget på 0,1 point pr. procentpoint sættes ned, således at alle tilbud, der er højst 
45 % dyrere end gennemsnitsprisen, kan indeholdes indenfor skalaen fra 1 til 10. 
 
Ud over prisen vurderes tilbudsgivernes forhold jf. oplysninger i tilbudslistens afsnit 
vedr. tildelingskriterier. Tilbudsgiverne vurderes på disse områder på grundlag af de 
med tilbuddet medsendte oplysninger samt besigtigelse af det tilbudte opsamlings-
materiel inkl. mærkater, sorteringsskilte, sorteringsvejledning, inderemballager og 
pakkemateriale. 
 
Vurderingen munder ud i en bedømmelse af standarden på en pointskala fra 1 til 10 
med mulighed for at opnå 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 point, hvor: 
 

 1 er udtryk for en meget ringe standard, der grænser til det uacceptable. 

 2-4 er standarder mellem 1 og 5. 
 5 er udtryk for en rimelig standard, der vurderes som lidt under gennemsnit-

tet af den almindeligt forekommende standard for sådanne opgaver. 
 6 er udtryk for en rimelig standard, der vurderes som lidt over gennemsnittet 

af den almindeligt forekommende standard for sådanne opgaver. 

 7-9 er standarder mellem 6 og 10. 
 10 er udtryk for en særdeles høj standard, der vurderes som højest forekom-

mende standard for sådanne opgaver. 
 
Efter pointtildelingen foretages relativ vægtning mellem underkriterierne jf. ovenfor. 
 
Den tilbudsgiver, der samlet opnår flest point, vurderes at have afgivet det økono-
misk mest fordelagtige tilbud (bedste forhold mellem pris og kvalitet). 
 
2.1.6 Kontraktindgåelse 
Efter udløbet af den lovbestemte standstill-periode meddeler Reno Djurs I/S vinden-
de tilbudsgiver accept. Entreprenøren skal fremsende underskrevet kontrakt senest 7 
dage efter at Reno Djurs I/S har fremsendt accept/kontrakt til entreprenøren. 
 
2.1.7 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. 
Uden skriftligt samtykke fra Reno Djurs I/S kan opgaven hverken helt eller delvist 
overdrages til andre. Entreprenøren må ikke anvende andre underentreprenører end 
de i tilbuddet angivne uden forudgående og skriftlig accept fra Reno Djurs.  
 
Entreprenøren kan kun give transport på sit tilgodehavende til bank, sparekasse eller 
andet anerkendt pengeinstitut. 
 
Der accepteres kun én transport. 
 
2.2 Sikkerhedsstillelse og forsikring 
 
2.2.1 Sikkerhedsstillelse 
Der forlanges en sikkerhedsstillelse på 10 % af den samlede årlige entreprisesum jf. 
tilbudslisten. 
 
Sikkerhedsstillelsen står til rådighed for Reno Djurs I/S i tilfælde af misligholdelse, 
ophævelse eller opsigelse af kontrakten. Sikkerheden stilles som en anfordringsga-
ranti i form af bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden be-
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tryggende måde. Sikkerhedsstillelsen skal være udformet således, at Reno Djurs I/S 
uden entreprenørens forudgående accept og uden afgørelse ved voldgift eller dom 
kan få beløbet udbetalt. Sikkerhedsstillelsen skal indeholde følgende formulering: 
 

uden rettergang. Nærværende sikkerhedsstillelse er at forstå således, at Reno Djurs I/S´ 
 

 
Sikkerheden skal dække ethvert krav, som Reno Djurs I/S måtte have mod entrepre-
nøren, herunder svigt i kvaliteten, bod eller andet. 
 
Såfremt Reno Djurs I/S kræver sikkerheden taget i anvendelse, skal dette meddeles 
skriftligt og samtidigt til entreprenøren og sikkerhedsstilleren med angivelse af arten 
og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. 
 
Beløbet skal udbetales til Reno Djurs I/S inden 10 arbejdsdage. 
 
Sikkerhedsstillelsen skal fremsendes samtidig med øvrig dokumentation for eg-
nethed forud for kontraktindgåelse. 
 
Entreprenøren skal i sit tilbud medregne alle udgifter i forbindelse med sikkerheds-
stillelse. 
 
Sikkerhedsstillelsen frigives, når samtlige mellemværender er reguleret efter kon-
traktperiodens udløb. 
 
2.2.2 Forsikring 
Entreprenøren skal holde biler og materiel behørigt forsikrede. Entreprenøren skal 
desuden tegne ansvars- og ulykkesforsikring for mandskab. Udgifter til forsikring 
afholdes af entreprenøren. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsik-
ringen er i kraft. 
 
Entreprenøren er erstatningspligtig for alle skader, som han selv eller mandskab måt-
te forvolde på personer samt privat eller offentlig ejendom under arbejdets udførelse. 
Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, skal han tegne en 
ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen skal dække det erstatningsansvar som sikrede 
pådrager sig ved beskadigelse af ting eller personer under udførelse af arbejdet. For-
sikringssummen skal andrage mindst 10 mio. kr. med en selvrisiko på max 20.000 kr. 
af enhver skade. 
 
Reno Djurs I/S påtager sig intet ansvar for transportuheld eller andre uheld, der kan 
opstå under arbejdets udførelse. 
 
Ved skader på ejendom tilhørende borgere, kommuner eller Reno Djurs I/S skal Reno 
Djurs I/S orienteres omgående. 
 
2.3 Opgavens udførelse 
 
2.3.1 Arbejdsplan 
Entreprenøren skal i samarbejde med Reno Djurs I/S snarest efter kontraktindgåelse 
planlægge de praktiske forhold vedrørende opgavens udførelse. 
 
Inden arbejdet igangsættes skal entreprenøren udarbejde en overordnet arbejdsplan 
med oplysninger om den forudsatte indsats af mandskab, materiel og anvendte 
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modtage- og behandlingsanlæg. Endvidere skal arbejdsplanen indeholde oplysninger, 
der dokumenterer, at de kontraktlige krav overholdes, herunder forhold vedrørende 
arbejdsmiljø, miljø og service. 
 
Entreprenøren skal på anmodning fra Reno Djurs I/S udarbejde en oversigt over de 
biler, der benyttes i entreprisen inkl. registreringsnumre. Efter anmodning skal tillige 
oplyses de enkelte bilers emissionsforhold, herunder motortype, vedligeholdelsesfor-
hold og konkret brændstofforbrug. 
 
2.3.2 Entreprenørens ydelse 
Entreprisen skal udføres i overensstemmelse med aftalen, herunder de nærmere krav 
fastsat i udbudsmaterialet. 
 
Entreprenøren skal indhente Reno Djurs I/S´ afgørelse, hvis aftalen og dennes grund-
lag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. 
 
Entreprenøren skal levere alle fornødne biydelser til gennemførelse af entreprisen, 
herunder indhentning af eventuelle tilladelser, attester og syn. 
 
Entreprenøren skal løbende holde sig orienteret om krav, anbefalinger, henstillinger 
og lignende fra Arbejdstilsynet, politiet og miljømyndigheder samt imødekomme 
disse. 
 
Det er entreprenørens ansvar at overholde den til enhver tid gældende lovgivning. 
 
Entreprenøren afholder selv evt. omkostninger herved. Som eksempler på regler af 
betydning for entreprisen kan (ikke udtømmende) nævnes: ADR-konventionens be-
stemmelser (European Agreement Concerning the International Carriage of Dange-
rous Goods by Road), Transportministeriets bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere 
for transport af farligt gods, Transport- og bygningsministeriets bekendtgørelse om 
transport af farligt gods, Trafikministeriets Lov og bekendtgørelse om godskørsel. 
Miljøbeskyttelsesloven og Miljøministeriets bekendtgørelser om Affald, Affaldsdata-
system og Affaldsregister. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførel-
se og Arbejdsministeriets bekendtgørelse om skiftende arbejdssteders indretning. 
 
Entreprenøren skal snarest muligt underrette Reno Djurs I/S, hvis der opstår forhold, 
der hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at Reno Djurs I/S 
påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar overfor tredjemand. Hvis der 
ikke er tid til at indhente anvisninger fra Reno Djurs I/S, skal entreprenøren bedst 
muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at Reno Djurs I/S lider tab. 
 
2.3.3 Ændringer 
Ændringer i mængder kan ske, uden at der reguleres i de tilbudte priser. 
 
Entreprenøren skal uden ændringer i pris tåle, at: 
 

 der sker trafikomlægninger, hastighedsdæmpende foranstaltninger, vejarbejder, 
gravearbejder m.v.. 

 der sker ændrede modtageregler på de benyttede modtageanlæg. 
 der sker ændringer i sortering af affaldstyper på genbrugsstationerne, herunder 

at der kommer nye affaldstyper til og at nogle nuværende sorteringer udgår. 
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 at der sker ændringer i, hvilke affaldstyper, der indgår i denne entreprise. Det kan 
f.eks. være som led i, at der sker ændringer i indsamlingsmetoden eller at der ind-
føres producentansvar for særlige affaldstyper. 

 
2.3.4 Arbejdsledelse 
Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsen-
tant overfor Reno Djurs I/S med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. 
 
I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne Reno 
Djurs I/S, hvem der på hans vegne leder arbejdet.  
 
Når arbejdsforholdene er omfattet af kollektiv overenskomst, skal entreprenøren 
overholde de i den kollektive overenskomst fastsatte vilkår også for arbejdstagere, 
der ikke er omfattet af overenskomsten. 
 
Når arbejdsforholdene ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og ar-
bejdsvilkår ikke være mindre gunstige end de vilkår, der i almindelighed på stedet for 
arbejdets udførelse bydes arbejdstagere, der udfører arbejde af tilsvarende art. 
 
Entreprenøren skal i sine eventuelle aftaler med underleverandører forpligte disse til 
at forholde sig på samme måde. 
 
Entreprenøren skal sørge for at al mandskab har den fornødne og tilstrækkelige ud-
dannelse samt have indgående kendskab til relevante arbejdsmiljø-, miljø-, og kvali-
tetsforhold samt entreprisens vilkår jf. i øvrigt opgavebeskrivelsen i afsnit 3. 
 
2.3.5 Overtagelse af medarbejdere 
Entreprenøren være opmærksom på, at Lov om lønmodtageres retsstilling ved virk-
somhedsoverdragelse muligvis finder anvendelse. I givet fald er dette alene et for-
hold mellem den ny og den tidligere entreprenør, og ethvert krav er Reno Djurs uved-
kommende. 
 
2.4 Betaling 
 
Der afregnes med Reno Djurs efter den tilbudte enhedspris for de enkelte affaldska-
tegorier samt afholdelse af kurser for pladspersonale. 
 
Skriftlig anmodning om betaling (faktura) opstilles og udformes efter anvisning af 
Reno Djurs I/S. 
 
Betalingsfristen er 15 arbejdsdage fra modtagelse af fakturaen hos Reno Djurs. 
 
Regninger for eventuelt ekstraarbejde efter konkret bestilling fra Reno Djurs I/S ved-
lægges anmodninger om betaling, henholdsvis slutopgørelsen og betales sammen 
med denne, med en betalingsfrist på 15 arbejdsdage. 
 
Prisen er fast i 2017. Herefter reguleres priserne på basis af nettoprisindeks, der of-
fentliggøres af Danmarks Statistik. 
 
Der reguleres ikke med tilbagevirkende kraft.  
 
Reguleringen gives altid i procent af de tilbudte enhedspriser således: 
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Regulering for 2018:  Sker på basis af udviklingen i indeks for 3. kvt. 2016 til 4. 
kvt. 2017, der offentliggøres primo februar 2018. 

Regulering for 2019:  Sker på basis af udviklingen i indeks for 3. kvt. 2016 til 4. 
kvt. 2018, der offentliggøres primo februar 2019. 

 
 (osv.) 
 
Regulering vil ske med virkning fra 1. januar, selvom reguleringsindeks først offent-
liggøres i februar. Dette gøres ved at entreprenøren fremsender faktura med efterre-
gulering, når størrelsen for efterreguleringen kendes. 
 
Ved ændringer i merværdiafgiften inden entreprisen er endeligt afregnet, skal entre-
prenøren opgøre det udførte arbejdes stade på ændringsdagen. På grundlag af en 
sådan stadeopgørelse, foretages den endelige momsberegning i forbindelse med 
entreprisens endelige afregning i øvrigt. 
 
Senest 20 arbejdsdage efter kontraktperiodens ophør fremsender entreprenøren en 
endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over tilgodehavender for alle ekstra-
arbejder. Efter at Reno Djurs I/S har modtaget denne slutopgørelse, kan entre-
prenøren ikke fremkomme med yderligere krav - bortset fra sådanne, der er taget 
specificeret forbehold om i slutopgørelsen.  
 
Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til Reno Djurs I/S inden 20 arbejdsdage 
efter kontraktperiodens ophør, kan Reno Djurs I/S skriftligt kræve opgørelsen frem-
sendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til Reno Djurs I/S 
inden udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbej-
der, der udføres som regningsarbejder. 
 
Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rente-
sats. Såfremt Reno Djurs I/S måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsva-
rende regler. Betalingsfristen er 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen. 
 

2.5 Tidsfrister 
 
Tidsfristerne/varslerne beskrevet i udbudsmaterialet skal overholdes. 
 
Er entreprenøren forhindret i at udføre sit arbejde grundet vejrlig eller andre årsager, 
skal denne underrette Reno Djurs I/S øjeblikkeligt og orientere om problemet. Så-
fremt der ikke kan afhentes den pågældende dag, er entreprenøren pligtig til at fore-
tage afhentning snarest muligt. 
 
Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er 
en følge af force majeure, herunder f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, 
brand, strejker, lock-out eller hærværk. Arbejdsnedlæggelser hos entreprenørens eget 
personale, uanset at disse er overenskomststridige, medfører dog ikke ret til tids-
fristforlængelser. 
 

Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne di-
spositioner, som med rimelighed kan kræves.  
 
Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal Reno Djurs I/S sna-
rest muligt underrettes. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtråd-
te forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.  
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2.5.1 Bod 
Reno Djurs I/S lægger stor vægt på, at de tilsluttede brugere er tilfredse med gen-
brugsstationerne, og at driften fungerer effektivt med en høj standard for miljø, ar-
bejdsmiljø og kvalitet. Entreprenøren er en væsentlig partner med stor indflydelse 
herpå, hvorfor det er vigtigt at kontraktens bestemmelser overholdes. Reno Djurs I/S 
lægger vægt på et godt og konstruktivt samarbejde med entreprenøren, og vi forven-
ter at entreprenøren arbejder efter følgende værdier: 
 

 Troværdighed  

 En høj standard for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet 
 Ansvarlighed 

 Venlighed og service 
 Fleksibilitet 

 
Ved konstaterede væsentlige afvigelser fra kontraktens bestemmelser har Reno 
Djurs I/S ret til at opkræve en punktbod på 5.000 kr. pr. hændelse. 
 
Eksempler på hændelser (ikke-udtømmende), der kan udløse punktbod er: 
 

 Svigt i afhentningen, herunder manglende overholdelse af tidsfrister. 
 Svigt i rettidig levering af opsamlingsmateriel, inderemballager, mærkater, 

sorteringsvejledninger og pakkemateriale. 
 Anvendelse af køretøjer, der ikke efterlever kravene. 

 Manglende aflåsning af genbrugsstationer ved tømning uden for åbningsti-
den. 

 Manglende overholdelse af sikkerhedsanvisninger. 
 Manglende tilbagemeldinger på eventuelle fejlsorteringer. 

 Manglende eller ikke-rettidig indberetning af affaldsdata til myndigheder og 
til Reno Djurs. 

 Anvendelse af modtage- og behandlingsanlæg, der ikke er godkendt. 
 Manglende overholdelse af lovgivning/ADR-regler. 

 
Konkrete hændelser, der har udløst punktbod, drøftes på driftsmøder med entrepre-
nøren. Eventuel punktbod tilbageholdes i betalingen til entreprenøren. 
 
Alle påpegede afvigelser, uanset om disse har udløst punktbod eller ej, skal korrigeres 
med det samme. Det gælder f.eks. manglende og ikke rettidig indberetning af af-
faldsdata. Såfremt der ikke sker korrigering af sådanne påpegede afvigelser betrag-
tes dette som endnu en afvigelse. 
 
Der kan maksimalt blive tale om 5 tilfælde med punktbod hvert år. Flere end 5 hæn-
delser, der kan udløse punktbod for pr. år, er udtryk for en uacceptabel lav kvalitet 
svarende til misligholdelse af kontrakten, der vil kræve tiltag til væsentlig forbedring 
af kvaliteten eller vil kunne medføre ophævelse af kontrakten. 
 
For en samlet manglende igangsætning af entreprisens opgaver på en eller flere af de 
omfattede genbrugsstationer ved entreprisestart skal entreprenøren betale en bod 
på 50.000 kr. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket efter momsberegningen) 
eller sikkerhedsstillelsen. 
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2.6 Ophævelse og opsigelse 
 
2.6.1 Misligholdelse, konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. 
Reno Djurs I/S har ret til at ophæve kontrakten, hvis: 
 
a) Entreprenøren misligholder sine kontraktlige forpligtelser, herunder ved mere 

end 5 bodsgivende hændelser pr. år jf. 2.5.1.  
 

b) Entreprenøren erklæres konkurs eller træder i likvidation. I en sådan situation 
kan Reno Djurs I/S ophæve kontrakten uden varsel ved skriftlig meddelelse til 
boet, henholdsvis likvidator i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder 
herfor. 
  
Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal 
boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, 
hvorvidt det vil indtræde i kontrakten. 
 
Ved betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord, eller 
entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at entre-
prenøren må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen, er 
hæveretten dog betinget af, at entreprenøren ikke har stillet - eller på Reno 
Djurs I/S´ opfordring ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for aftalens op-
fyldelse.  
 
Er entreprenøren et aktie- eller anpartsselskab, kan Reno Djurs I/S hæve entre-
priseaftalen, hvis dette kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Be-
stemmelsen finder ikke anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsdage fra frem-
komsten af et påkrav fra Reno Djurs I/S dokumenterer, at betingelserne for sel-
skabets opløsning ikke er til stede, eller hvis entreprenøren stiller fuldstændig 
sikkerhed for aftalens opfyldelse. 

 
2.6.2 Opsigelse som følge af ny lovgivning eller pålagt kontraktophør 
 
Reno Djurs I/S kan opsige kontrakten med et skriftligt varsel på 3 måneder, såfremt 
relevant lovgivning ændres væsentligt  herunder f.eks. ændringer i organisering af 
affaldsindsamlingen. Det samme gælder, såfremt Klagenævnet for Udbud eller en 
domstol annullerer tildelingsbeslutningen eller pålægger Reno Djurs I/S at bringe 
kontrakten med entreprenøren til ophør. I tilfælde omfattet af denne bestemmelse er 
entreprenøren berettiget til betaling for de ydelser, som efter aftale med Reno Djurs 
I/S præsteres i tiden frem til kontrakten i henhold til opsigelsen udløber. Derudover 
kan entreprenøren ikke rejse krav om erstatning eller kompensation over for Reno 
Djurs I/S. 
 
2.7 Voldgift 
 

Uoverensstemmelser mellem entreprenøren og Reno Djurs I/S, der ikke kan bilægges 
ved forhandling, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Vold-
giftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af vold-
giftssagen. 
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3. Opgavebeskrivelse 
 

3.1 Omfang 

Opgaven omfatter afsætning af flere typer farligt affald fra genbrugsstationerne og 
fra anlægget i Glatved. Der er tale om en samlet løsning, hvor entreprenøren skal: 
 

 Levere opsamlingsmateriel inkl. inderemballager, nødvendigt pakkemateria-
le, sorteringsvejledninger og mærkater på de omfattede genbrugsstationer 
og anlægget i Glatved. Materiel til Anholt leveres på havnen i Grenaa. 

 Afhente affaldet efter behov, dog normalt mindst 1 gang pr. uge. Affald fra 
Anholt afhentes dog efter aftale på havnen i Grenaa. Affald fra Glatved af-
hentes efter bestilling. 

 Sørge for forsvarlig behandling af det afhentede affald. 
 Vejlede og uddanne pladspersonale i korrekt sortering. 

 
De omfattede genbrugsstationer/anlæg, hvor der skal opstilles opsamlingsmateriel 
og afhentes affald, er følgende: 
 

Genbrugsstation/anlæg, adresse 
 

Åbningstider for brugerne 

Drammelstrup Genbrugsstation 
Jordrampen 3-5, Drammelstrup, 8961 Allingåbro 

Mandag lukket 
Tirsdag-fredag 13-18 
Lørdag 9-18 
Søn- og helligdage 9-18 

Ebeltoft Genbrugsstation 
Hans Winthersvej 19, 8400 Ebeltoft  
Feldballe Genbrugsstation 
Lufthavnsvej 121, 8410 Rønde 
Grenaa Genbrugsstation 
Kalorievej 2, 8500 Grenaa 
Glesborg Genbrugsstation 
Håndværkervej 2, 8585 Glesborg 

Mandag lukket 
Tirsdag-fredag 13-18 
Lørdag 9-13 
Søn- og helligdage 9-13 

Knebel Genbrugsstation 
Møllevej 4 B, 8420 Knebel 
Ryomgård Genbrugsstation 
Industrivej 19 A, 8550 Ryomgård 

Mandag lukket 
Tirsdag-fredag 13-18 
Lørdag 14-18 
Søn- og helligdage 14-18 

Hornslet Genbrugsstation 
Holmagervej 7, 8543 Hornslet 
Anholt Genbrugsstation, Gennem Landet 78, 8592 Anholt 
(der leveres opsamlingsudstyr og afhentes affald på havnen 
i Grenaa) 

Onsdag og lørdag 10-14 

Behandlingsanlægget i Glatved 
Nymandsvej 11, 8444 Balle 

Mandag - fredag 7 - 16 

 
Ændringer kan forekomme, uden at dette udløser merbetaling.  
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Borgere og sommerhusejere i Syddjurs og Norddjurs kommuner samt virksomheder 
tilmeldt ordningen for genbrugsstationer kan aflevere farligt affald på genbrugssta-
tionerne. I Glatved kan virksomheder også aflevere farligt affald på erhvervsgen-
brugsstationen. Glatved benyttes dog kun i meget beskedent omfang af virksomhe-
der til aflevering af farligt affald. 
 
Følgende affaldstyper modtages også i den nuværende situation på genbrugsstatio-
nerne, men er ikke omfattet af nærværende udbud: 
 

 Småbatterier 
 Akkumulatorer 
 Kviksølvholdige lyskilder (WEEE) 
 Elektronikaffald (WEEE) 

 Klinisk risikoaffald/kanyler 
 Brandslukkere, Flaskegas, Gaspatroner og Øvrige trykbeholde-

re/højtryksflasker (f.eks. acetylen, argon, helium, kølemidler, oxygen, so-
dastreampatroner). 

 
Nedenfor er angivet en oversigt over de omfattede affaldstyper og estimerede årlige 
mængder, idet der er taget udgangspunkt i afrundede mængder for 2015. De angivne 
mængder indgår tillige i tilbudslisten og danner således grundlag for beregning af 
kontraktsum. 
 
I den nuværende situation opdeles det farlige affald i kategorierne som angivet. I 
hver kategori kan der komme forskellige affaldsfraktioner tilhørende kategorien. Det 
er eksempelvis affaldsfraktionerne eddikesyre og saltsyre, der kommer i kategorien 

 
 
Det er frit for entreprenøren at vælge en anden opdeling af affaldet med f.eks. for-
skellige typer opsamlingsmateriel til forskellige affaldsfraktioner tilhørende samme 
kategori, idet der afregnes efter tilbudslistens enhedspriser for den kategori, som 
affaldsfraktionen jf. nærværende udbud tilhører. 
 
Det er ligeledes frit for entreprenøren (naturligvis kun, hvor dette er lovligt og forsvar-
ligt) at samle to eller flere af de nuværende kategorier (jf. tilbudslisten) til én kategori 
i samme opsamlingsmateriel. I dette tilfælde afregnes der til den laveste af de afgiv-
ne enhedspriser for de forskellige kategorier, der samles. 
 
Der kan komme nye affaldstyper, og nuværende affaldstyper kan udgå. Mængderne 
kan variere for såvel den enkelte affaldstype som den samlede årlige mængde. Der 
kan også være variationer i mængderne over året. Derfor understreges det, at mæng-
derne angivet i tilbudslisten kan variere ubegrænset uden at enhedspriser ændres.  
 
De angivne beholdernumre i nedenstående oversigt refererer til de numre, opsam-
lingsmateriellet har i det nuværende system.  
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Beholder nr. i 

nuværende 
system 

 
 
Kategori, benævnelse 

 
Estimeret årlig mængde 
(kg) 

1 Syrer i småemballage  2.200  

2A Baser i småemballage  2.600  

2B Baser med halogener (flydende) i småemballager  350  

3 Olieholdigt fast affald  1.000  

4 Oliefiltre  3.000  

5 Spildolie, flydende (fra småemballager)  24.400  

6 Spraydåser  10.500  

7A Organiske opløsningsmidler i småemballager  4.350  

7B Organiske opløsningsmidler med halogener i småemballager  300  

8 Farve- og malingsemballage med rester  130.000  

9A Reaktivt affald  O1. Oxiderende affald -fast  250  

9B Reaktivt affald  O2. Organiske peroxider  50  

9C Reaktivt affald - O3. Udvikler syredampe med vand  50  

9D Reaktivt affald - O4. Udvikler brandfarlige gasser med vand  50  

10 Lightere  200  

11 Bekæmpelsesmiddel  faste  3.200  

11 Bekæmpelsesmiddel - flydende  250  

13 Kviksølvholdigt affald, flydende i genstande  50  

14 Fotovæsker i emballager  100  

16 Miljøfarligt husholdningsaffald, ukendt i småemballager  3.400  

17 Laboratorieaffald  150  

18 Selvantændelige klude - Linolieklude  100  

19 Miljøfarligt husholdningsaffald, kendt i småemballager  16.400  

20 Gødning i emballage  2.700  

22 Medicinaffald  400  

26 Dunke over 5 liter m. ukendt indhold  5.400  

  
I alt 

 
211.450 

 

3.2 Sortering og opsamling 

Borgere og virksomheder afleverer det farlige affald på et bord ved indgangen til 
modtagecontainer/rum, og pladspersonalet sorterer efterfølgende affaldet og kom-
mer det i opsamlingsmateriel efter kategorier i henhold til sorteringsvejledning fra 
entreprenøren.  
 
Nedenfor er det på grundlag af nuværende sorteringsoversigt nærmere beskrevet, 
hvorledes affaldet kategoriseres, sorteres og håndteres i den nuværende situation. 
Det er ligeledes angivet, hvilke typer opsamlingsmateriel, der anvendes i den nuvæ-
rende situation.  
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Som nævnt i afsnit 3.1 er det frit for entreprenøren at vælge en anden opdeling af 
affaldet i kategorier end i den nuværende situation. Tilbuddet skal dog afgives med 
den opdeling i kategorier, der fremgår af tilbudslisten. 
 
Entreprenøren kan ligeledes i henhold til kravene angivet i afsnit 3.3 vælge andet 
opsamlingsmateriel end det, der anvendes i nuværende situation.  
 
Der kan i begrænset omfang komme affald, der f.eks. på grund af størrelsen eller af 
andre årsager, ikke kan/må komme i det normale opsamlingsmateriel, der anvendes 
til pågældende kategori. Dette skal kunne håndteres på anden vis ved f.eks. særskilt 
emballering, opmærkning og afsendelse til samme enhedspriser som normalt gæl-
dende for den pågældende kategori jf. tilbudslisten. Såfremt der er tvivl om, hvilken 
kategori en sådan given affaldsfraktion skal henføres til, afregnes der efter enheds-
prisen for Miljøfarligt husholdningsaffald, ukendt  
 
I nedenstående oversigter over kategorierne er der givet ikke-udtømmende eksem-
pler på affaldsfraktioner, der henføres til disse. 
 

Beholder nr. i nuværende sy-
stem 

1 

Kategori, benævnelse Syrer i småemballage 
 

Eksempler på fraktioner Afkalkningsmider, eddikesyre, kalkfjerner, fosforsyre, saltsyre, 
svovlsyre, WC-rens 

Opsamlingsmateriel og håndte-
ring i nuværende situation 

Spændelågsfad i plast, 200 liter. Max 5 kg eller 5 liter pr. indvendig 
emballage. Der anvendes pakkemateriale i hele beholderen. 

 
 

Beholder nr. i nuværende sy-
stem 

2 A 

Kategori, benævnelse Baser i småemballage 
 

Eksempler på fraktioner Afløbsrens, ammoniakvand, kaustisk soda, lud, salmiakspiritus, 
vandglas 

Opsamlingsmateriel og håndte-
ring i nuværende situation 

Spændelågsfad i plast, 200 liter. Max 5 kg eller 5 liter pr. indvendig 
emballage. Der anvendes pakkemateriale i hele beholderen. 

 
 

Beholder nr. i nuværende sy-
stem 

2 B 

Kategori, benævnelse Baser med halogener (flydende) i småemballager 
 

Eksempler på fraktioner Blegevand, klorholdige rengøringsmidler, klorin. 
 

Opsamlingsmateriel og håndte-
ring i nuværende situation 

Spændelågsfad i plast, 60, 120 eller 200 liter. Max 5 kg eller 5 liter 
pr. indvendig emballage. Der anvendes pakkemateriale i hele behol-
deren. 
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Beholder nr. i nuværende sy-
stem 

3 

Kategori, benævnelse Olieholdigt fast affald 
 

Eksempler på fraktioner Diverse emballager med olierester, olieholdige klude og twist, op-
sugningsmateriale, smørefedt. 

Opsamlingsmateriel og håndte-
ring i nuværende situation 

Spændelågsfad i plast, 200 liter 

 
 

Beholder nr. i nuværende sy-
stem 

4 

Kategori, benævnelse Oliefiltre 
 

Eksempler på fraktioner Brændstoffiltre, hydraulikfiltre, luftfiltre med olie, gearoliefiltre, 
oliefiltre fra biler, motorcykler, motorplæneklippere m.v. 

Opsamlingsmateriel og håndte-
ring i nuværende situation 

Spændelågsfad i plast, 200 liter 

 
 

Beholder nr. i nuværende sy-
stem 

5 

Kategori, benævnelse Spildolie, flydende (fra småemballager) 
 

Eksempler på fraktioner Motorolie, gearolie, smøreolie, hydraulikolie, mindre mængder olie 
blandet med vand. 

Opsamlingsmateriel og håndte-
ring i nuværende situation 

Småemballagerne lægges af pladspersonale i filtertragt på palle-
tank (max 1.000 liter) for aftømning af olien ned i palletanken (be-
holder nr. 5). De tømte småemballager lægges i sæk med småt 
brændbart affald, der bortskaffes af Reno Djurs. Palletanken med 
flydende olie tømmes af entreprenør fra tankvogn med sugeslange. 

 
 

Beholder nr. i nuværende sy-
stem 

6 

Kategori, benævnelse Spraydåser 
 

Eksempler på fraktioner Alle typer trykdåser (spraydåser) med drivmiddel (tomme og halv-
fyldte). Dog ikke lightere, brandslukkere, flaskegas, gaspatroner og 
øvrige trykbeholdere/højtryksflasker. 

Opsamlingsmateriel og håndte-
ring i nuværende situation 

Spændelågsfad i plast, 200 liter eller 660 liter minicontainer i plast 
på 4 hjul. Skal være ventileret. Der anvendes pakkemateriale til 
dækning af beholderbund i spændelågsfad og i minicontainer an-
vendes inderemballage i form af plastforing. 
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Beholder nr. i nuværende sy-
stem 

7 A 

Kategori, benævnelse Opløsningsmidler i småemballager 
 

Eksempler på fraktioner Acetone, cellulosefortynder, fortynder, husholdningssprit, mine-
ralsk terpentin, neglelakfjerner, sprit, rensebenzin, xylen. 

Opsamlingsmateriel og håndte-
ring i nuværende situation 

Spændelågsfad i plast, 200 liter. Max 5 kg eller 5 liter pr. indvendig 
emballage. Der anvendes pakkemateriale i hele beholderen. 

 
 

Beholder nr. i nuværende sy-
stem 

7 B 

Kategori, benævnelse Opløsningsmidler med halogener i småemballager 
 

Eksempler på fraktioner Opløsningsmidler med chlor, fluor, brom, iod, perchlorethylen, 
tetrachlorethylen, trichlorethylen, chloroform. 

Opsamlingsmateriel og håndte-
ring i nuværende situation 

Spændelågsfad i plast, 60, 120 eller 200 liter. Max 5 kg eller 5 liter 
pr. indvendig emballage. Der anvendes pakkemateriale i hele behol-
deren. 

 
 

Beholder nr. i nuværende sy-
stem 

8 

Kategori, benævnelse Farve- og malingsemballage med rester  
 

Eksempler på fraktioner Bitumen, kunstmalefarver, lak, maling, sokkelmaling. Dog ikke ma-
ling med giftsymboler eller maling i glas eller spraydåser. 

Opsamlingsmateriel og håndte-
ring i nuværende situation 

660 liter minicontainere i plast på 4 hjul med inderemballage i form 
af plastforing. I tilfælde, hvor borgerne leverer maling i utæt embal-
lage, lægges disse ned i nye bøtter med tæt låg på 5 og 10 liter. 

 
 

Beholder nr. i nuværende sy-
stem 

9 A 

Kategori, benævnelse Reaktivt affald O1. Oxiderende affald - fast 
 

Eksempler på fraktioner Hydrogenperoxid, kaliumnitrat, kaliumpermanganat, natriumchlo-
rat, natriumperoxid. 

Opsamlingsmateriel og håndte-
ring i nuværende situation 

6 liter skruelågsbeholder i plast og spændelågsfad i plast på 30 
eller 60 liter. Kun én kemikalietype pr. beholder  hvert UN-nr. pak-
kes for sig selv. Der anvendes pakkemateriale i hele beholderen og 
evt. ventilering i låg. 
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Beholder nr. i nuværende sy-
stem 

9 B 

Kategori, benævnelse Reaktivt affald O2. Organiske peroxider 
 

Eksempler på fraktioner Acetoneperoxid, acetylacetoneperoxid, cyclohexanonperoxid, diben-
zoylperoxid, methylethtylketonperoxid (MEKB). 

Opsamlingsmateriel og håndte-
ring i nuværende situation 

6 liter skruelågsbeholder i plast og spændelågsfad i plast på 30 
liter. Kun én kemikalietype pr. beholder  hvert UN-nr. pakkes for 
sig selv. Der anvendes pakkemateriale i hele beholderen og evt. 
ventilering i låg. 

 
 
 

Beholder nr. i nuværende sy-
stem 

9 C 

Kategori, benævnelse Reaktivt affald O3. Stoffer, der udvikler syredampe i kontakt 
med vand 

Eksempler på fraktioner Aluminiumchlorid, chlorsulfonsyre, chromsvovlsyre, ferrichlorid, 
phosphorylchlorid, siliciumtetrachlorid, svovldichlorid, thionylchlo-
rid, titantetrachlorid, zinkchlorid. 

Opsamlingsmateriel og håndte-
ring i nuværende situation 

6 liter skruelågsbeholder i plast og spændelågsfad i plast på 30 
liter. Kun én kemikalietype pr. beholder  hvert UN-nr. pakkes for 
sig selv. Der anvendes pakkemateriale i hele beholderen og evt. 
ventilering i låg. 

 
 

Beholder nr. i nuværende sy-
stem 

9 D 

Kategori, benævnelse Reaktivt affald O4. Stoffer, der udvikler brandfarlige gasser i 
kontakt med vand 

Eksempler på fraktioner Aluminiumspulver, amider af metaller, carbider, chlorsilaner, fer-
rosilicium, hydrider, lithium, natrium, natriumcarbid, phoshider, 
silicider 

Opsamlingsmateriel og håndte-
ring i nuværende situation 

6 liter skruelågsbeholder i plast og spændelågsfad i plast på 30 
liter. Kun én kemikalietype pr. beholder  hvert UN-nr. pakkes for 
sig selv. Der anvendes pakkemateriale i hele beholderen og evt. 
ventilering i låg. 

 
 

Beholder nr. i nuværende sy-
stem 

10 

Kategori, benævnelse Lightere 
 

Eksempler på fraktioner Lightere, der ikke er defekte eller deforme. 
 

Opsamlingsmateriel og håndte-
ring i nuværende situation 

Spændelågsfad i plast, 60 liter. Der anvendes pakkemateriale i hele 
beholderen. 
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Beholder nr. i nuværende sy-
stem 

11 

Kategori, benævnelse Bekæmpelsesmidler, faste og flydende 
 

Eksempler på fraktioner Alle bekæmpelsesmidler/pesticider i fast og flydende form 
 

Opsamlingsmateriel og håndte-
ring i nuværende situation 

Spændelågsfad i plast, 120 liter. Max 30 kg fast og 10 liter flydende 
pr. indvendig emballage. Der anvendes pakkemateriale i hele behol-
deren. Der anvendes låsebeslag for låg tilpasset 120 liter spænde-
lågsfad. 

 
 
 

Beholder nr. i nuværende sy-
stem 

13 

Kategori, benævnelse Kviksølvholdigt affald, flydende i genstande 
 

Eksempler på fraktioner Flydende metallisk kviksølv i forarbejdede genstande som f.eks.: 
blodtryksmålere, kontakter med kviksølv, kviksølvtermometre. 
 

Opsamlingsmateriel og håndte-
ring i nuværende situation 

Spændelågsfad i plast, 60 liter med inderemballage i form af plast-
foring. Max 15 kg pr. indvendig emballage. Der anvendes pakkema-
teriale i hele beholderen. 

 
 

Beholder nr. i nuværende sy-
stem 

14 

Kategori, benævnelse Fotovæsker i emballager 
 

Eksempler på fraktioner Fremkaldervæske og fixer 
 

Opsamlingsmateriel og håndte-
ring i nuværende situation 

Spændelågsfad i plast, 60, 120 og 200 liter. Fremkalder og fixer skal 
være i lukket og tæt beholder. 

 
 

Beholder nr. i nuværende sy-
stem 

16 

Kategori, benævnelse Miljøfarligt husholdningsaffald, ukendt i småemballager 
 

Eksempler på fraktioner Affald i småemballager, der ikke kan identificeres 
 

Opsamlingsmateriel og håndte-
ring i nuværende situation 

Spændelågsfad i plast, 60 liter. Max 5 kg eller 5 liter pr. indvendig 
emballage. Der anvendes pakkemateriale i hele beholderen. 
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Beholder nr. i nuværende sy-
stem 

17 

Kategori, benævnelse Laboratorieaffald 
 

Eksempler på fraktioner Kjeldahl med kviksølv, kobbercarbonat, lithiumsulfat, merkurijodid. 
 

Opsamlingsmateriel og håndte-
ring i nuværende situation 

Spændelågsfad i plast, 60 liter. Max 5 kg eller 5 liter pr. indvendig 
emballage. Der anvendes pakkemateriale i hele beholderen. 

 
 

Beholder nr. i nuværende sy-
stem 

18 

Kategori, benævnelse Selvantændelige klude - Linolieklude 
 

Eksempler på fraktioner Klude med linolie og andre klude med risiko for selvantændelse, 
f.eks. fra oliering af gulve og møbler. Dog ikke olieklude (beholder 3) 
og klude med maling (beholder 8). 

Opsamlingsmateriel og håndte-
ring i nuværende situation 

Metalspand med låg. 

 
 

Beholder nr. i nuværende sy-
stem 

19 

Kategori, benævnelse Miljøfarligt husholdningsaffald, kendt i småemballager 
 

Eksempler på fraktioner Bilshampoo, bilvoks, bremsevæske, brintoverilte (under 8%), køler-
væske, lavalamper. 

Opsamlingsmateriel og håndte-
ring i nuværende situation 

Spændelågsfad i plast, 200 liter. Max 5 kg eller 5 liter pr. indvendig 
emballage. Der anvendes pakkemateriale i hele beholderen. 

 
 

Beholder nr. i nuværende sy-
stem 

20 

Kategori, benævnelse Gødning i emballage 
 

Eksempler på fraktioner Kalksalpeter, NPK-gødning 
 

Opsamlingsmateriel og håndte-
ring i nuværende situation 

Spændelågsfad i plast, 200 liter. 

 
 

Beholder nr. i nuværende sy-
stem 

22 

Kategori, benævnelse Medicinaffald 
 

Eksempler på fraktioner Medicinrester, der er klar til brug eller har været brugt, f.eks. piller 
og mikstur/flydende medicin. 

Opsamlingsmateriel og håndte-
ring i nuværende situation 

Spændelågsfad i plast, 60 og 120 liter. 
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Beholder nr. i nuværende sy-
stem 

26 

Kategori, benævnelse Ukendte dunke over 5 liter 
 

Eksempler på fraktioner Dunke over 5 liter og under 30 liter: Dunke med ukendt indhold, 
dunke med etiketter på fremmedsprog, dunke med modstridende 
oplysninger. 

Opsamlingsmateriel og håndte-
ring i nuværende situation 

200 liter spændelågsfad i plast. Dunke stilles oprejst. Spændelågs-
fade må indeholde flere dunke, og der anvendes pakkemateriale i 
hele beholderen. 

 

3.3 Opsamlingsmateriel, inderemballager og pakkematerialer 

Det opsamlingsmateriel, inderemballager og pakkematerialer, som entreprenøren 
skal udlevere som en del af opgaven, skal kunne håndteres, opstilles og opbevares på 
hensigtsmæssig måde i de eksisterende faciliteter for farligt affald. Entreprenøren 
skal levere opsamlingsmateriel, inderemballager (herunder til brug for eventuelle 
utætte enkeltemballager fra kunderne) og pakkematerialer m.v. på hver enkelt gen-
brugsstation samt på anlægget i Glatved. Materiel til Anholt skal leveres på havnen i 
Grenaa (ved færgen til Anholt). Oversigtsmæssigt er faciliteterne således: 
 

Genbrugsstation Modtagefaciliteter og lagerfaciliteter 
 

Feldballe Fast bygning med gulv i niveau med pladsen. Ca. 8,9 x 6,1 m. Rummet anven-
des til både modtagelse og lager. 

Drammelstrup 
 
 

Container på 15 x 3 m med rampe til pladsen. Anvendes til både modtagelse og 
lager. 

Ebeltoft 
 
 

Container på 16 x 3 m med rampe til pladsen. Anvendes til både modtagelse og 
lager. Der er herudover på pladsen en 20 fods skibscontainer, der anvendes til 
supplerende lager af tomme beholdere i spidsbelastningssituationer (anven-
des kun af pladspersonalet og efter behov). 

Glesborg og Ryom-
gård 
 
 

Container på 9 x 3 m med rampe til pladsen. Anvendes til både modtagelse og 
lager. Der er herudover på pladsen en 20 fods skibscontainer, der anvendes til 
supplerende lager af tomme beholdere i spidsbelastningssituationer (anven-
des kun af pladspersonalet og efter behov). 

Grenaa Fast bygning med gulv i niveau med pladsen. Ca. 10,2 x 4,7 m. Rummet anven-
des til både modtagelse og lager. Der er herudover på pladsen en 20 fods 
skibscontainer, der anvendes til supplerende lager af tomme beholdere i 
spidsbelastningssituationer (anvendes kun af pladspersonalet og efter behov). 

Hornslet Container på 12,7 x 3 m med rampe til pladsen. Anvendes til både modtagelse 
og lager. Der er herudover på pladsen en 20 fods skibscontainer, der anvendes 
til supplerende lager af tomme beholdere i spidsbelastningssituationer (an-
vendes kun af pladspersonalet og efter behov). 

Knebel Ikke pt., men kommer inden entreprisestart: 2 stk. containere a´ 6 x 2,5 m med 
ramper til pladsen. Denne ene tænkes anvendt til modtagelse og lager for olie, 
maling og ukendte dunke over 5 liter. Den anden til modtagelse og lager for 
øvrige kategorier. Herudover en 20 fods skibscontainer, der anvendes til sup-
plerende lager af tomme beholdere i spidsbelastningssituationer (anvendes 
kun af pladspersonalet og efter behov). 

Glatved 
 

Container på 9 x 3 m med rampe til pladsen. Anvendes til både modtagelse og 
lager. 
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Der gøres opmærksom på, at enkeltbeholdere til flydende affald maksimalt må være 
på 1.000 liter af hensyn til miljøgodkendelsers vilkår om mulighed for opsamling af 
lækager.  
 
Entreprenøren skal i tilbuddet tage højde for de fysiske rammer som beskrevet oven-
for samt egen eventuelle besigtigelse af forholdene. Såfremt entreprenøren forud for 
afgivelse af tilbud ønsker at besigtige pladserne og faciliteterne kan dette ske efter 
nærmere aftale ved henvendelse til Reno Djurs, driftsleder John Mikkelsen på 87 59 77 
77. 
 
Al opsamlingsmateriel skal være UN-godkendt og i øvrigt opfylde lovkrav.  
 
Opsamlingsmateriellet skal kunne håndteres sikkerheds- og sundhedsmæssigt for-
svarligt, herunder opfylde gældende arbejdsmiljøregler. Reno Djurs ønsker en høj 
standard for arbejdsmiljø og vil jf. tilbudslistens evalueringskriterier vurdere og vægte 
den arbejdsmiljømæssige standard af opsamlingsmateriel, inderemballager og pak-
kemateriale. 
 
Al opsamlingsmateriel skal fremstå enten fabriksnyt eller i ordentlig, velvedligeholdt 
og rengjort stand, hvis det anvendes flere gange (som f.eks. minicontainere til ma-
lingsemballager). Ved anvendelse af palletank til olie, skal det således påregnes, at 
disse skal skiftes, når de ikke længere kan renholdes, så de fremstår ordentlige og 
velvedligeholdte. 
 
Pakkemateriale skal være egnet og godkendt til pakning af farligt affald og med en 
vægtfylde på højst 100 kg pr. m3 leveret i sække eller spande, der højst vejer 10 kg 
(inkl. pakkematerialet). Pakkemateriale må ikke støve eller indeholde arbejdsmiljø-
mæssigt problematiske stoffer. 
 
Opsamlingsmateriel skal leveres opmærket for kategorier og klar til brug og uden at 
pladspersonalet skal forsyne dette med yderligere oplysninger.  For opsamlingsmate-
riel for Reaktivt affald kan dette dog fraviges efter nærmere aftale med Reno Djurs. 
Opsamlingsmateriel, der skal anvendes til enkeltstående fraktioner, der f.eks. på 
grund af størrelsen eller af andre årsager, ikke kan/må komme i det normale opsam-
lingsmateriel, der anvendes til pågældende kategori, kan også leveres uden specifik 
opmærkning. 
 
Opsamlingsmateriel, inderemballager og pakkematerialer skal leveres samtidig med 
afhentning af affald. Entreprenørens chauffør skal stille materiellet ind i enten lager-
containeren eller modtagecontaineren efter pladspersonalets nærmere anvisning. 
 
Entreprenøren skal sikre, at der til enhver tid er tilstrækkeligt med opsamlingsmate-
riel, inderemballager og pakkematerialer til brug for håndteringen af det farlige affald 

 også ved spidsbelastningssituationer. 
 
Alt skal leveres som en del af entreprisen og være indeholdt i de afgivne enhedspri-
ser. 
 
Ved afregning jf. tilbudslistens enhedspriser fratrækkes vægten af opsamlingsmate-
riellet, således at der alene afregnes for nettovægten af det farlige affald inkl. evt. 
pakkemateriale og inderemballager. Dette gælder således uanset om opsamlingsma-
teriel anvendes flere gange eller der anvendes engangsmateriel, der behandles sam-
men med affaldet. Entreprenøren skal derfor i forbindelse med afregning sørge for at 
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vægten af opsamlingsmateriel fratrækkes den mængde, der afregnes for. Vægten af 
opsamlingsmateriel skal kunne dokumenteres. 

3.4 Mærkater og dokumentation 

Opsamlingsmateriel skal være opmærket ved levering jf. afsnit 3.3. Mærkning af op-
samlingsmateriel skal være tydelig og have entydig sammenhæng med sorteringsvej-
ledning og kategoriskilte. 
 
Opsamlingsmateriel for reaktivt affald og for særlige enkeltfraktioner, der skal have 
yderligere påskrifter af pladspersonalet, skal være egnet til entydig påskrift på selve 
opsamlingsmateriellet eller med mærkater, der påsættes materiellet på entydig og 
enkel måde. Sådanne mærkater skal leveres af entreprenøren i forbindelse med af-
hentning. 
 
Udfyldelse af transportdokumentation/deklaration skal foretages af entreprenøren. 
 
Alt skal leveres som en del af entreprisen og være indeholdt i de afgivne enhedspri-
ser. 

3.5 Kategoriskilte og sorteringsvejledning 

Entreprenøren skal levere kategoriskilte samt sorteringsvejledninger, der med tekst 
og piktogrammer/billeder skal vejlede pladspersonalet i korrekt sortering og håndte-
ring af det farlige affald. Al tekst skal være på dansk. 
 
Kategoriskilte, sorteringsvejledning og mærkater på opsamlingsmateriel skal være 
tydelig og med indbyrdes sammenhæng. 
 
Skiltene monteres/ophænges af Reno Djurs i modtagecontaineren/bygningen over 
opsamlingsmateriellet for hver enkelt kategori. Skiltene skal derfor være robuste i 
forhold til f.eks. rengøring. Skilte og sorteringsvejledninger kan f.eks. sendes elektro-
nisk til Reno Djurs i PDF-format, så de kan printes ud og lamineres af Reno Djurs.  
 
Sorteringsvejledningen skal detaljeret fortælle om korrekt sortering og håndtering af 
de affaldsfraktioner, der modtages på genbrugsstationerne med de forskellige navne 
affaldsfraktionerne kan have (som de f.eks. står på etiketter/handelsnavne). Katego-
riskilte og sorteringsvejledninger skal af entreprenøren holdes opdateret, så de til 
enhver tid afspejler de faktiske forhold. 
 
Alt skal leveres som en del af entreprisen og være indeholdt i de afgivne enhedspri-
ser. 

3.6 Løbende vejledning og svar på spørgsmål 

Det skal være muligt for pladspersonalet på hverdage indenfor normal arbejdstid at 
få telefonisk kontakt med entreprenøren for faglig kompetent rådgivning og svar på 
spørgsmål om sortering og håndtering af det farlige affald. 
 
Der må påregnes fejlsorteringer i mindre omfang, som både entreprenøren og Reno 
Djurs skal medvirke til at forebygge. Entreprenøren skal håndtere og bortskaffe disse 
fejlsorteringer som en del af ydelsen, og skal således tage højde herfor ved afgivelse 
af tilbud. 
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Såfremt entreprenøren konstaterer afvigelser fra den anviste håndtering, herunder 
korrekt sortering, skal der gives tilbagemelding til driftsledelsen hos Reno Djurs hur-
tigst muligt og senest hverdagen efter at afvigelsen er konstateret. Tilbagemeldin-
gen skal ske pr. e-mail. Tilbagemeldingen skal tydeligt fortælle, hvori afvigelsen be-
står, og give oplysning om, på hvilken genbrugsstationen, afvigelsen har forekom-
met. Hensigten hermed er så effektivt som muligt at forebygge at tilsvarende afvi-
gelser forekommer. 
 
Alt skal leveres som en del af entreprisen og være indeholdt i de afgivne enhedspri-
ser. 

3.7 Uddannelse af pladspersonale 

Entreprenøren skal som en del af entreprisen sørge for nødvendig uddannelse af 
pladspersonale, der sorterer/klassificerer og pakker farligt affald. Der er dels tale om 
Repetionskurser/løbende opdatering og dels Grundkursus/uddannelse af nyt plads-
personale i ADR-regler. Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af uddannelse skal tage 
udgangspunkt i pladspersonalets kompetenceniveau.  
 
Repetionskurser/løbende opdatering: 
Entreprenøren skal som en del af entreprisen afholde et Repetionskursus for plads-
personale en gang årligt. Kurset vil omfatte samlet undervisning af pladspersonale 
hos Reno Djurs (20-25 personer) med en varighed på ca. 4 timer. 
 
Kurset skal afholdes hos Reno Djurs i Glatved og Reno Djurs sørger for lokaler og for-
plejning. 
 
Repetionskurset skal følge ADR-reglerne og indeholde relevante faglige problemstil-
linger, herunder forhold der har vist sig at kræve særlig opmærksomhed. 
 
Såfremt der kommer ændringer i systemet for farligt affald, som kræver opdatering 
af pladspersonalets viden, skal entreprenøren sørge for denne opdatering. Det kan 
f.eks. ske ved oplæg på de interne kvartalsmøder, som Reno Djurs afholder for plads-
personalet. 
 
Afholdelse af Repetionskurser og den løbende opdatering af pladspersonalets viden 
afregnes ikke særskilt, men skal være indeholdt i enhedspriserne for affaldet. 
 
Grundkursus/uddannelse af nyt pladspersonale i ADR-regler: 
Entreprenøren skal som en del af entreprisen forestå Grundkursus/uddannelse af nye 
medarbejdere hos Reno Djurs, der ikke tidligere har modtaget en grunduddannelse i 
sortering og håndtering af farligt affald, herunder i henhold til ADR-regler. Det vil 
typisk være 1-5 nye medarbejdere om året. 
 
Grundkursus/uddannelse skal sikre, at pladsmanden kan håndtere det farlige affald 
korrekt og i henhold til lovgivningen. 
 
Overordnet skal uddannelsen i henhold til ADR-reglerne ligeledes indeholde følgende 
overordnede elementer: 
 

 En grunduddannelse, som sikrer, at personen er bekendt med de generelle 
bestemmelser i ADR.  

 En funktionsspecifik uddannelse, som sikrer, at personen er mere udførligt 
uddannet i de regler i ADR, der berører den pågældendes arbejdsområde.  
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 En sikkerhedsuddannelse, som sikrer, at personen kender til de risici, der er 
forbundet med farligt gods, og procedurerne for sikker håndtering og optræ-
den i nødsituationer.  

 
Grundkursus/uddannelsen skal kunne varetages mindst en gang årligt og varetages 
af entreprenøren på lokalitet i Danmark. Entreprenøren skal således sørge for både 
kursuslokaler og forplejning og eventuel overnatning på kurset. 
 
Reno Djurs afholder transport- og lønomkostninger til de medarbejdere, der skal på 
Grundkursus/uddannelse 
 
Entreprenørens afholdelse af Grundkursus/uddannelse afregnes efter separat en-
hedspris jf. tilbudslisten for hver medarbejder, der deltager i Grundkur-
sus/uddannelse. 

3.8 Afhentning 

Anholt: 
Entreprenøren skal afhente affald fra Anholt efter behov på havnen i Grenaa ved fær-
gen til Anholt (behovet for afhentning varierer efter årstiden, men typisk er det 5-10 
gange om året). Reno Djurs eller pladspersonalet på genbrugsstationen på Anholt 
skal kunne bestille afhentning hos entreprenøren på både telefon og på mail. Entre-
prenøren skal kunne afhente affaldet på havnen i Grenaa senest 1 uge efter bestilling 
er afgivet efter nærmere aftale om tidspunkt. Det påpeges, at affaldet skal afhentes 
i forbindelse med at færgen fra Anholt anløber Grenaa, idet der ikke er mulighed for 
oplagring af farligt affald på havnen i Grenaa. Entreprenøren skal således tage højde 
for dette og tilpasse afhentningen hertil. 
 
Anlægget i Glatved: 
Entreprenøren skal afhente affald fra Reno Djurs i Glatved efter behov. Reno Djurs 
eller pladspersonalet skal kunne bestille afhentning hos entreprenøren på både tele-
fon og på mail. Entreprenøren skal kunne afhente affaldet i Glatved senest 1 uge ef-
ter bestilling er afgivet. Affaldet kan afhentes på hverdage i tidsrummet 7  15. 
 
Øvrige genbrugsstationer: 
Entreprenøren skal afhente affald fast mindst en gang om ugen på hver genbrugs-
station. 
 
Det aftales nærmere med Reno Djurs, hvilken ugedag affaldet skal afhentes på hver 
genbrugsstation.  
 
Det kan ligeledes aftales nærmere med Reno Djurs, om der forud for afhent-
ning/levering af materiel er behov for afgivelse af bestilling hos entreprenøren. Så-
fremt det aftales, at pladspersonalet skal afgive bestilling, hvor pladsmand oplyser 
om forventede mængder til afhentning på kommende afhentningsdag, skal dette 
kunne ske telefonisk til entreprenøren på nem måde uden unødig ventetid. 
 
Entreprenøren skal sikre, at der med denne frekvens og med eventuel forudgående 
afgivelse af bestilling til enhver tid er tilstrækkeligt med opsamlingsudstyr m.v. på de 
enkelte genbrugsstationer til at modtage og håndtere det farlige affald korrekt. Så-
fremt en genbrugsstation inden en afhentning opbruger det tilgængelige opsam-
lingsudstyr, er entreprenøren forpligtet til at levere det nødvendige udstyr senest 24 
timer efter at entreprenøren er gjort opmærksom på afvigelsen. 
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For spildolie, der eventuelt afhentes i løs vægt med tankbil, bestilles afhentning efter 
behov af pladspersonale på telefon. Entreprenøren skal kunne afhente spildolie i løs 
vægt med tankbil senest 2 hverdage efter bestilling er afgivet. 
 
Afhentning af affald på genbrugsstationerne kan ske i tidsrummet 7.00 til 18.00 alle 
dage. Ændringer kan forekomme ved krav fra myndigheder, uden at dette udløser 
merbetaling.  For at genere driften af genbrugsstationerne mindst muligt skal det 
tilstræbes, at afhentning foretages uden for åbningstiderne. Entreprenøren får udle-
veret nøgle til genbrugsstationerne.  
 
Ved afhentning uden for genbrugsstationernes åbningstider, skal porten til gen-
brugsstationen lukkes umiddelbart efter indkørsel på genbrugsstationen. Der må ikke 
placeres materiel ved porten, så køretøjstælleren aktiveres. Når genbrugsstationen 
forlades, skal genbrugsstationen aflåses.  
 
Entreprenørens chauffør skal følge personalets anvisninger, herunder om sikkerheds-
forhold i forbindelse med afhentning. Gældende sikkerhedsinstruks skal til enhver tid 
overholdes. Entreprenørens chauffør skal forestå følgende: 
 

 Aflæsse nyt opsamlingsmateriel, inderemballager og pakkemateriale samt 
mærkater m.v. og stille dette ordentligt og efter anvisning fra pladspersonale 
i lagercontainer eller modtagecontainer/bygning. 

 Afhente fyldt opsamlingsmateriel i lagercontainer/modtagecontainer (eller 
bygning) efter nærmere anvisning fra pladspersonale. 

 Veje og registrere affald, der afhentes fordelt på kategorier. 

 Foretage nødvendig deklaration/dokumentation for transporten. 
 Aflevere kopi af transportdokumenter til Reno Djurs (jf. i øvrigt afsnit 3.10 om 

vejning og registrering) 
 
Entreprenøren skal sikre at de gældende regler om transport af farligt affald/farligt 
gods til enhver tid overholdes. 
 
Såfremt der under entreprenørens afhentning, transport eller aflevering af affald sker 
spild, er entreprenøren ansvarlig for at dette straks fjernes. Hindringer eller ulemper 
som entreprisens udførelse medfører for den offentlige færdsel skal begrænses i 
videst muligt omfang. Entreprenøren skal tåle, at der er øvrig trafik ved afhentning 
på genbrugsstationer. 

3.9 Behandling 

Entreprenøren skal som en del af entreprisen efter afhentning forestå den videre 
håndtering, transport til modtageanlæg samt den videre håndtering og behandling af 
affaldet.  
 
Affaldet skal behandles efter følgende prioriterede rækkefølge: 
 

 Forberedelse med henblik på genbrug 
 Genanvendelse (materialenyttiggørelse) 
 Anden nyttiggørelse, fx energiudnyttelse 

 Bortskaffelse, fx deponering 
 
Modtage- og sorteringsanlæg, forbehandlingsanlæg og slutbehandlingsanlæg for de 
indsamlede affaldsfraktioner skal fremstå ordentligt og veldrevet. Disse skal ligele-



Afsætning af farligt affald, Særlige betingelser og opgavebeskrivelse (SB) 30 

 

des til enhver tid overholde lovgivnings- og myndighedskrav, herunder krav opstillet i 
miljøgodkendelser og lovkrav om registrering af anlæg og registrering og indberet-
ning af affald. 
 
Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere overfor Reno Djurs, at det farli-
ge affald håndteres og behandles som forudsat, herunder skal entreprenøren give 
oplysninger om konkret anvendte behandlingsanlæg for de enkelte affaldsfraktioner.  
Ændringer i anvendte modtage- og behandlingsanlæg i forhold til de i kontrakten 
forudsatte kan kun ske, såfremt anvendte de anvendte behandlingsformer miljø-
mæssigt kan sidestilles med de i kontrakten forudsatte. Reno Djurs skal orienteres 
om ændringer i anvendte modtage- og behandlingsanlæg.  
 
I det omfang entreprenøren sender de enkelte affaldsfraktioner til andre sorterings- 
eller forbehandlingsvirksomheder, der ikke selv forestår slutbehandlingen, skal entre-
prenøren i sine aftaler sikre, at behandlingen sker som forudsat. Dette gælder uanset, 
på hvilken måde handelen mellem entreprenøren og dennes afsætningskanaler fore-
går og uanset i øvrigt organiseringen og relationen mellem entreprenøren og de virk-
somheder, der modtager affaldet i den videre proces. 
 
Reno Djurs lægger vægt på en god dialog med entreprenøren, 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 poli-
tikere om, hvorledes affald håndteres og behandles. 
 
Entreprenøren skal således være indstillet på at indgå i en sådan dialog og efter afta-
le at fremvise de anvendte anlæg og fortælle om håndteringen og behandlingen. 
Reno Djurs skal herudover kunne besigtige de anvendte anlæg. 

3.10 Vejning og registrering 

De indsamlede mængder skal vejes og registreres af entreprenøren på vejeanordnin-
ger, der er godkendt til afregning i forbindelse med køb/salg.  
 
Vejning af affald skal foregå af entreprenørens chauffør på indsamlingsbilen inden 
affaldet transporteres. Entreprenøren skal i forbindelse med afhentning i henhold til 
ADR-regler aflevere fornøden dokumentation om afhentede mængder til Reno Djurs. 
Entreprenøren skal sikre, at Reno Djurs som supplement kan tilgå eller modtage den-
ne dokumentation digitalt på en let overskuelig måde. 
 
Der registreres som minimum følgende oplysninger: 
 

 Vejning/følgeseddel nr. 
 Dato og tidspunkt 
 Kunde (Reno Djurs) 

 Indsamlingssted (Kommune/genbrugsstation) 
 Vognmand 

 Affaldskategori 
 Vægt (brutto, tara, netto). Det er alene nettovægten inkl. evt. inderemballa-

ge og pakkemateriale, der indgår i afregningsgrundlaget. 

 Eventuelle oplysninger om leverancen. 
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Entreprenøren skal på anmodning afgive oplysninger til Reno Djurs om modtagne 
mængder (brutto, tara, netto) i nærmere afgrænsede perioder. Oplysningerne skal 
kunne afgives på elektronisk form efter nærmere anvisning fra Reno Djurs. 
 
Endvidere skal entreprenøren hvert år afrapportere, hvor meget affald, der samlet er 
modtaget fordelt på affaldskategorier samt hvorledes affaldet er håndteret og af-
sat/behandlet. Herunder en fordeling af affaldets behandling ved: 

 
 Direkte genbrug 

 Genanvendelse (materialenyttiggørelse) 
 Forbrænding/energiudnyttelse 
 Bortskaffelse, fx deponering 

 
Ved den årlige indberetning af data til Affaldsdatasystemet skal entreprenøren (de 
anlæg, der anvendes) indberette for den enkelte genbrugsstation/Glatved, hvor føl-
gende p-numre benyttes. Kopi af den årlige indberetning fremsendes til Reno Djurs. 
Data fra foregående år skal fremsendes til Reno Djurs senest 31. januar. 
 
Genbrugsstation/anlæg 
 

P-nummer 

Drammelstrup Genbrugsstation 1015731652 
Ebeltoft Genbrugsstation 1015731733 
Feldballe Genbrugsstation 1021492708 
Glesborg Genbrugsstation 1015731660 
Grenaa Genbrugsstation 1015731687 
Hornslet Genbrugsstation 1015731695 
Knebel Genbrugsstation 1015731725 
Ryomgård Genbrugsstation 1015731679 
Anholt Genbrugsstation 1015731741 
Anlægget i Glatved 1009572941 
 

3.11 Mandskab 

Entreprenøren skal sikre, at der er ansat det nødvendige personale, som er uddannet 
til udførelse af opgaverne. Chauffører skal have gyldigt ADR-bevis. 
 
Der må ikke klunses på genbrugsstationerne eller i Glatved. Mandskabet skal udvise 
god og høflig opførsel under arbejdet. Mandskabet skal være iført en ensartet og let 
genkendelig beklædning med firmanavn under arbejdet. Chaufføren skal samtidig 
anvende reflekterende arbejdstøj godkendt til arbejde på vejarealer  eventuelt i form 
af sikkerhedsvest. Entreprenøren og dennes ansatte er omfattet af tavshedspligt. 
 
Mandskabet skal af hensyn til kontakten med personalet på genbrugsstationer og på 
modtageanlæg kunne tale og læse dansk. 
 
Mandskabet skal løbende instrueres om arbejdets udførelse, herunder om sikker-
hedsforskrifter samt entreprenørens forpligtelser over for Reno Djurs jf. kontrakten 
med Reno Djurs. 
 
Såfremt ovenstående i gentagne tilfælde overtrædes af en eller flere af entreprenø-
rens medarbejdere, kan Reno Djurs I/S forlange, at vedkommende fjernes fra arbej-
det. 



Afsætning af farligt affald, Særlige betingelser og opgavebeskrivelse (SB) 32 

 

 
Ovenstående gælder også for afløsere, der er ansat midlertidigt. 

3.12 Entreprenørens materiel 

Entreprenøren skal anvende materiel til afhentning, der til enhver tid opfylder gæl-
dende miljø-, arbejdsmiljø-, sikkerheds- og trafiksikkerhedsmæssige forskrifter. Ma-
teriel og køretøjer skal holdes i rent og ordentlig stand.  
 
Antallet af biler og øvrigt materiel skal altid være tilstrækkeligt til at kunne udføre 
opgaverne tilfredsstillende. 
 
Indsamlingsbiler skal fremstå ordentlige og velvedligeholdte.  
 
Motorer skal have en miljøstandard svarende til mindst Euro 4. Det vil jf. tilbudslisten 
blive vægtet positivt med en højere standard. 

3.13 Arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold 

Entreprenøren er ansvarlig for, at arbejdsmiljøforholdene for chauffører og personale 
beskæftiget på modtageanlæg til enhver tid er tilfredsstillende og i overensstemmel-
se med krav fra Arbejdstilsynet eller ved udenlandske anlæg efter det pågældende 
lands lovbestemmelser.  
 
Dette gælder eksempelvis krav til instruktion om arbejdets udførelse, personlige vær-
nemidler og advarselsklæder, arbejdssteders indretning og velfærdsforanstaltninger. 
 
Entreprenøren skal i sine aftaler om videre afsætning til f.eks. andre sorterings- og 
forbehandlingsvirksomheder eller slutbehandlingsanlæg sikre sig, at arbejdsmiljøfor-
holdene er tilfredsstillende og i overensstemmelse med krav fra Arbejdstilsynet eller 
ved udenlandske anlæg efter det pågældende lands lovbestemmelser.  
 
Færdselsloven og ARD-regler skal til enhver tid overholdes, herunder også maksimalt 
tilladte akseltryk, hastighedsbegrænsninger samt materiellets mekaniske stand. 

3.14 Miljøforhold 

Entreprenøren skal anvende materiel, der overholder gældende myndighedskrav. 
Endvidere skal materiellet anvendes på en måde og holdes i en stand, der i størst 
mulige omfang begrænser ulemper for det omgivende miljø, herunder støj- og røgpå-
virkninger. Miljøkrav til behandling af affald fremgår af afsnit 3.9 og miljøkrav til kø-
retøjer fremgår af afsnit 3.12. 

3.15 Kontakt til entreprenør 

Entreprenøren skal holde bemandet telefon eller mobiltelefon, således at Reno Djurs 
kan komme i kontakt med entreprenøren - eller en stedfortræder, der har kompeten-
ce til at træffe bindende beslutninger  på hverdage mellem kl. 9 og 15. Entreprenø-
ren skal desuden holde e-mail. Der skal være mobiltelefon i bilerne, således at mand-
skabet kan kontaktes herigennem, også af Reno Djurs. 
 


