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1.1.1.1. Orientering om entreprisenOrientering om entreprisenOrientering om entreprisenOrientering om entreprisen    
 
Udbyder og ordregiver er Reno Djurs I/S, Nymandsvej 11, 8444 Balle. I det følgende benyt-
tes betegnelsen ”entreprenøren” for de virksomheder, der afgiver tilbud på opgaven, 
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, hvor der også kan ses og downloades vores redegø-
relse om miljø, arbejdsmiljø og kvalitet for 2015. Af redegørelsen fremgår tillige 
mængdeopgørelse over modtaget affald på genbrugsstationerne og behandlingsan-
lægget i Glatved.  
 
Vær dog opmærksom på, at der i redegørelsen for 2015 fremgår mængder fra Tirstrup 
Genbrugsstation og Rønde Genbrugsstation. Disse to genbrugsstationer lukkes i 2016 
og erstattes af en ny genbrugsstation i Feldballe. Nærværende udbud omfatter der-
for ikke Tirstrup og Rønde Genbrugsstationer, men i stedet den nye genbrugsstation i 
Feldballe. 
 
Reno Djurs I/S driver genbrugsstationerne i kommunerne og anlæg i Glatved med 
bl.a. deponering, kompostering, sortering og mellemlagring af affald. 
 
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. 
 
Udbuddet omfatter kørsel med affald fra de 8 genbrugsstationer på Djursland til 
forskellige modtageanlæg. Genbrugsstationen på Anholt er ikke omfattet.  
 
Endvidere omfatter udbuddet kørsel med affald fra anlægget i Glatved til forskellige 
modtageanlæg, kørsel med affald til anlægget i Glatved fra Affaldscenter Århus samt 
intern kørsel på anlægget. 
 
De affaldstyper, der er omfattet af kørslen, er angivet i afsnit 3, opgavebeskrivelse. 
 
Affald skal afleveres på de anlæg, der anvises af Reno Djurs I/S. Modtageanlæg 
fremgår af afsnit 3, opgavebeskrivelse. Afregning for behandling af affaldet på an-
læggene (såvel udgifter som indtægter) er alene et mellemværende mellem modta-
geanlægget og Reno Djurs I/S. 
 
Alle forespørgsler vedrørende entreprisen rettes til Reno Djurs I/S. 
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Entrepriser: 
Kørslen opdeles i tre entrepriser således: 
 
Genbrugsstation/anlæg, adresse 

 
Entreprise nr. 

Ebeltoft Genbrugsstation 
Hans Winthersvej 19 
8400 Ebeltoft  

 
 
 
 
 
 
1 
 
 

Feldballe Genbrugsstation 
Lufthavnsvej 121 
8410 Rønde 
Knebel Genbrugsstation 
Møllevej 4 B 
8420 Knebel 
Hornslet Genbrugsstation 
Holmagervej 7 
8543 Hornslet 
Grenaa Genbrugsstation 
Kalorievej 2 
8500 Grenaa 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

Drammelstrup Genbrugsstation 
Jordrampen 3-5, Drammelstrup 
8961 Allingåbro 
Glesborg Genbrugsstation 
Håndværkervej 2 
8585 Glesborg 
Ryomgård Genbrugsstation 
Industrivej 19 A 
8550 Ryomgård 
Behandlingsanlægget i Glatved 
Nymandsvej 11 
8444 Balle 

 
3 

 
Der kan gives tilbud på en eller flere af entrepriserne. 
 
Tidsplan: 
De gældende kontrakter udløber 31. december 2016. 
 
EU-udbuddet for kørsel med affald forventes gennemført efter følgende tidsplan:  
 

• 7. juni 2016: Annoncering af udbuddet i EU-Tidende.  
• 23. august 2016: Frist for afgivelse af tilbud.  
• August/september 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.  

• September 2016: Forventet kontraktindgåelse. 
 
Reno Djurs I/S ønsker således tilbud på kørsel med affald fra de omfattede gen-
brugsstationer og anlægget i Glatved med entreprisestart 1. januar 2017.  
 
Alle entrepriser ophører 31. december 2019, 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. 



Kørsel med affald, Særlige betingelser og opgavebeskrivelse (SB) 4 

 

2.2.2.2. Særlige betingelserSærlige betingelserSærlige betingelserSærlige betingelser    
 
 
2.12.12.12.1 AftAftAftAftalegrundlagalegrundlagalegrundlagalegrundlag    
 
2.1.12.1.12.1.12.1.1 Almindelige bestemmelserAlmindelige bestemmelserAlmindelige bestemmelserAlmindelige bestemmelser    
Entrepriserne udbydes i henhold til Udbudslovens afsnit II (offentlige indkøb over 
tærskelværdien) 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. 
 
2.1.22.1.22.1.22.1.2 EntrepriseperiodeEntrepriseperiodeEntrepriseperiodeEntrepriseperiode    
Alle entrepriser påbegyndes 1. januar 2017. 
 
Entrepriserne ophører uden yderligere opsigelse den 31. december 2019 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 
2022. Meddelelse om forlængelse gives til entreprenøren senest 6 måneder for udløb 
af ordinær eller forlænget kontraktperiode. 
 
2.1.32.1.32.1.32.1.3 UdbudsmaterialetUdbudsmaterialetUdbudsmaterialetUdbudsmaterialet    
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. Eventuelle ”Spørgsmål og svar” offentliggjort på www.renodjurs.dk 
4. Udbudsbrevet. 
5. Tilbudslisten inkl. eESPD-dokument. 
6. Nærværende “Særlige betingelser og beskrivelse” inkl. bilag. 

 
Det under punkterne 2 til 6 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 
2-6 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. 
 
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-
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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. 
 
2.1.42.1.42.1.42.1.4 TTTTilbudilbudilbudilbud    
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 samt forhold på 
aflæsningslokaliteterne, 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. Behandlingsomkostnin-
ger/indtægter er dog alene et mellemværende mellem modtageanlægget og Reno 
Djurs I/S. 
 
Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmate-
riale. 
 
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: 
 

1. Gem det i udbudsmaterielet vedhæftede XML-dokument benævnt ”Reno 
Djurs ESPD” på dit skrivebord (eller et andet sted på din PC) 

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

databases/espd/welcome 
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3. Vælg sprog 
 
4. Vælg ”Jeg er en økonomisk aktør”  
 
5. Vælg ”Importere ESPD” 
 
6. Under punktet ”Upload dokument” Tryk på ”Gennemse” og vælg filen ”Reno 

Djurs ESPD” fra dit skrivebord (eller evt. andet sted, hvor du har gemt det) og 
klik ”Åbn” i stifinder 

 
7. Vælg land 
 
8. Tryk ”Næste” og herefter skal ESPD udfyldes 
 
9. Når ESPD er udfyldt trykkes ”Udskriv” (bemærk at dokumentet ikke dermed 

udskrives, men når rubrikken ”Udskriv” er væk, kan man højreklikke på 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 tilbuddet, 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 kontrakter med. 
 
Der vil herefter være en stand-still periode frem til en dato, der angives i den samtidi-
ge underretning, hvorefter kontrakterne kan underskrives. 
 
Delentrepriser 
Der kan bydes på en eller flere af de omfattede entrepriser. 
 
Opdelingen i tre delentrepriser er valgt på baggrund af en samlet afvejning af mulig-
heden for økonomiske stordriftsfordele, økonomi ved administration og for sikring af 
konkurrence mellem et bredt felt af udbydere. 
 
I tilbuddet kan entreprenøren vælge at give rabat, hvis denne tildeles to delentrepri-
ser eller alle tre delentrepriser. 
 
Der henvises til punkt 2.1.5 om, hvordan rabat inddrages i evalueringen. 
 
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. 
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Forbehold 
Der kan ikke tages forbehold overfor grundlæggende elementer og overordnede be-
tingelser i udbudsmaterialet. Såfremt dette sker, vil tilbuddet blive betragtet som 
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. december 2016. 
 
2.1.52.1.52.1.52.1.5 Evaluering og tildelingEvaluering og tildelingEvaluering og tildelingEvaluering 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 
Tildelingskriteriet er laveste pris. 
 
Opgaven tildeles den eller de entreprenører, der bedst opfylder tildelingskriteriet. 
Evalueringen vil sigte mod, at finde det eller de tilbud, der giver den laveste opgjorte 
samlede pris for Reno Djurs I/S. Ved evalueringen undersøges det, om den samlet set 
laveste pris fremkommer ved en kombination af særskilte tilbud på hver af de 3 de-
lentrepriser eller, om det fremkommer ved en kombination af tilbud på en, to eller 
alle tre delentrepriser.  
 
I denne vurdering indgår således eventuelle rabatter, der gives ved at tildele en til-
budsgiver to eller tre entrepriser. Det kan betyde, at en tilbudsgiver, der ved en isole-
ret vurdering af en enkelt delentreprise har afgivet tilbud med den laveste pris, ikke 
vælges, hvis den derved fremkomne kombination indebærer tab af rabatter (herunder 
tab af rabatter ved øvrige delentrepriser, der ikke udløses ved den pågældende kom-
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bination).  Reno Djurs vil således vælge den kombination af tilbud, der samlet set 
giver den laveste pris. 
 
I tilfælde af, at der måtte være to eller flere tilbud eller kombinationer heraf, som 
giver samme laveste opgjorte pris, findes vinderen ved en lodtrækning, som foreta-
ges af en uafhængig tredjepart. 
 
I evalueringen opgøres prisen som den samlede pris i tilbudslistens hovedprisliste for 
hver entreprise med indregning af eventuelle tilbudte rabatter. Den samlede pris om-
fatter de i tilbudslisten angivne ydelser, herunder også kørsler til anlæg, der ikke p.t. 
er aktuelle. 
 
2.1.62.1.62.1.62.1.6 KontraktindgåelseKontraktindgåelseKontraktindgåelseKontraktindgåelse    
Efter udløbet af den lovbestemte standstill-periode meddeler Reno Djurs I/S vinden-
de tilbudsgiver(e) accept. Entreprenøren skal fremsende underskrevet kontrakt se-
nest 7 dage efter at Reno Djurs I/S har fremsendt accept/kontrakt til entreprenøren. 
 
2.1.72.1.72.1.72.1.7 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v.Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v.Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v.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. 
 
2.22.22.22.2 Sikkerhedsstillelse og forsikringSikkerhedsstillelse og forsikringSikkerhedsstillelse og forsikringSikkerhedsstillelse og forsikring    
 
2.2.12.2.12.2.12.2.1 SikkerhedsstillelseSikkerhedsstillelseSikkerhedsstillelseSikkerhedsstillelse    
Der forlanges en sikkerhedsstillelse på 10 % af den årlige entreprisesum for hver en-
treprise. I denne forbindelse udregnes entreprisesummen i forhold til de tilbudte en-
hedspriser ganget med det estimerede årlige antal i tilbudslisten og indregning af 
eventuelle tilbudte rabatter. 
 
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-
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: 
 
”Nærværende sikkerhedsstillelse holdes til Reno Djurs I/S´ disposition på anfordring og 
uden rettergang. Nærværende sikkerhedsstillelse er at forstå således, at Reno Djurs I/S´ 
stilling er den samme som om kontant depositum var stillet”. 
 
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. 



Kørsel med affald, Særlige betingelser og opgavebeskrivelse (SB) 9 

 

 
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. 
 
2.2.22.2.22.2.22.2.2 ForsikringForsikringForsikringForsikring    
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. 
 
2.32.32.32.3 Opgavens udførelseOpgavens udførelseOpgavens udførelseOpgavens udførelse    
 
2.3.12.3.12.3.12.3.1 ArbejdsplanArbejdsplanArbejdsplanArbejdsplan    
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 og materiel. Endvidere skal 
arbejdsplanen indeholde oplysninger, der dokumenterer, at de kontraktlige krav over-
holdes, 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 den enkelte entreprise inkl. registreringsnumre. Efter anmodning 
skal tillige oplyses de enkelte bilers emissionsforhold, herunder motortype, vedlige-
holdelsesforhold og konkret brændstofforbrug. 
 
2.3.22.3.22.3.22.3.2 Entreprenørens ydelseEntreprenørens ydelseEntreprenørens ydelseEntreprenørens 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. 
 



Kørsel med affald, Særlige betingelser og opgavebeskrivelse (SB) 10 

 

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 kørsel med affald kan nævnes: Arbejdsministeriets bekendtgørelse om 
arbejdets udførelse, Arbejdsministeriets bekendtgørelse om skiftende arbejdssteders 
indretning, Miljøbeskyttelsesloven og Miljøministeriets bekendtgørelse om affald 
samt Trafikministeriets Lov og Bekendtgørelse om godskørsel. 
 
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. 
 
2.3.32.3.32.3.32.3.3 ÆndringerÆndringerÆndringerÆndringer    
Ændringer i tømningsantallet kan foretages 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. 
• at der sker ændringer i, hvilke affaldstyper, der transporteres af entreprenøren og 

hvilke affaldstyper, der transporteres på anden vis. Det kan f.eks. være som led i 
modtageanlæggets samlede ydelse, at modtageanlægget også transporterer af-
faldet eller at der sker ændringer i indsamlingsmetoden. 

 
2.3.42.3.42.3.42.3.4 ArbejdsledelseArbejdsledelseArbejdsledelseArbejdsledelse    
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. 
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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. 
 
2.3.52.3.52.3.52.3.5 Overtagelse af medarbejdereOvertagelse af medarbejdereOvertagelse af medarbejdereOvertagelse af medarbejdere    
Hvis entreprenøren overtager personale fra de(n) tidligere entreprenør(er), skal entre-
prenøren være opmærksom på Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomheds-
overdragelse. 
 
Entreprenøren bør i så fald lave en fuldstændig refusionsopgørelse mellem entrepre-
nøren og de(n) tidligere entreprenør(er). 
 
Ethvert krav fra de(n) tidligere entreprenør(er)s medarbejdere er Reno Djurs I/S uved-
kommende og skal udredes i henhold til førnævnte refusionsopgørelse. Hvis refusi-
onsopgørelsen er ufyldestgørende eller der af andre årsager rettes krav fra de(n) tidli-
gere entreprenør(er)s medarbejdere mod entreprenøren eller Reno Djurs I/S, er disse 
krav Reno Djurs I/S uvedkommende og skal udredes endeligt af entreprenøren. 
 
2.42.42.42.4 BetalingBetalingBetalingBetaling    
 
Der anvendes et bestillingssystem for kørslerne, hvor alle kørsler samt enhedspriser 
for disse registreres. Bestillingssystemet er nærmere beskrevet i afsnit 3. På grund-
lag af bestillingssystemet skal entreprenøren hver måned sende en faktura til Reno 
Djurs for den foregående måneds kørsler for samtlige genbrugsstationer (må gerne 
være en samlet faktura). Faktureringsgrundlaget sendes af Reno Djurs til entreprenø-
ren. 
 
Bilag i form af vejebonner i forbindelse med aflevering af visse nærmere affaldstyper 
(aktuelt for papir og pap, men dette kan udvides til øvrige affaldstyper) skal frem-
sendes til Reno Djurs ved hver måneds afslutning. 
 
Fakturagrundlag fremsendes af Reno Djurs til entreprenøren senest den 8. i måne-
den. Fakturagrundlaget indeholder en opgørelse over det udførte arbejde for den 
foregående måned. 
 
Betalingsfristen er 15 arbejdsdage fra modtagelse af fakturaen. 
 
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. 
 
Regninger for eventuelt ekstraarbejde efter konkret bestilling fra Reno Djurs I/S (der 
ikke er indeholdt i bestillingssystemet) vedlægges anmodninger om betaling, hen-
holdsvis slutopgørelsen og betales sammen med denne, med en betalingsfrist på 15 
arbejdsdage. 
 
Priserne reguleres på basis af entreprisereguleringsindeks for lastvognskørsel (under 
jordarbejder), der offentliggøres 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 2017:  Sker på basis af udviklingen i indeks for 3. kvt. 2016 til 4. 

kvt. 2016, der offentliggøres primo februar 2017. 
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. 
 
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. 
 

2.52.52.52.5 TidsfristTidsfristTidsfristTidsfristerererer    
 
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. 
 

Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne di-
spositioner, som med rimelighed kan kræves. 
 
Arbejdsnedlæggelser hos entreprenørens eget personale, uanset at disse er overens-
komststridige, medfører ikke ret til tidsfristforlængelser.  
 
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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2.5.12.5.12.5.12.5.1 BBBBodododod    
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 1.000 kr. pr. hændelse. 
 
Eksempler på hændelser, der kan udløse punktbod er: 
 

• Svigt i afhentningen eller opstilling af reservecontainere, herunder manglen-
de overholdelse af tidsfrister. 

• Manglende afdækning af åbne containere. 
• Anvendelse af køretøjer, der ikke efterlever kravene. 
• Anvendelse af Reno Djurs I/S´ containere til egen transport. 
• Manglende aflåsning af genbrugsstationer ved tømning uden for åbningsti-

den. 
• Manglende overholdelse af sikkerhedsanvisninger. 
• Manglende fejning under containere. 
• Manglende anvendelse af bestillingssystem. 
• Gentagen fejlagtig anvendelse af bestillingssystem 

 
Konkrete hændelser, der har udløst punktbod, drøftes på driftsmøder med entrepre-
nøren. Eventuel punktbod tilbageholdes i betalingen til entreprenøren. 
 
Der kan maksimalt blive tale om 10 tilfælde med punktbod for hver entreprise hvert 
år. Flere end 10 hændelser, der kan udløse punktbod for hver entreprise pr. år, er ud-
tryk 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 manglende igangsætning af entreprisens opgaver ved entreprisestart skal entre-
prenøren for hver entreprise betale en bod på kr. 100.000,-. Boden tilbageholdes i 
betalingen (fratrukket efter momsberegningen) eller sikkerhedsstillelsen. 
 
 
 
 
2.62.62.62.6 OphævelseOphævelseOphævelseOphævelse    
 

2.6.12.6.12.6.12.6.1 Misligholdelse, konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v.Misligholdelse, konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v.Misligholdelse, konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v.Misligholdelse, konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v.    
Reno Djurs I/S har ret til at ophæve kontrakten, hvis: 
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a) Entreprenøren misligholder sine kontraktlige forpligtelser.  
 

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. 
 

c) Reno Djurs I/S kan opsige kontrakten med et skriftligt varsel på 3 måneder, så-
fremt relevant lovgivning ændres væsentligt – herunder f.eks. ændringer i orga-
nisering 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 hen-
hold til opsigelsen udløber. Derudover kan entreprenøren ikke rejse krav om er-
statning eller kompensation over for Reno Djurs I/S. 

 
2.6.22.6.22.6.22.6.2 Entreprenørens dødEntreprenørens dødEntreprenørens dødEntreprenørens død    
Ved entreprenørens død er dødsboet, hvis gælden vedgås, og når entreprenørens 
ægtefælle sidder i uskiftet bo, berettiget til at fortsætte kontraktforholdet med en af 
Reno Djurs I/S godkendt person som leder. 
 
Indtrædelsesretten er tillige betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet, som 
Reno Djurs I/S ikke kan fremsætte berettigede indvendinger imod, og at boet får 
tilladelse til at videreføre virksomheden jfr. godskørselslovens regler. 
 

2.72.72.72.7 VoldgiftVoldgiftVoldgiftVoldgift    
 

Uoverensstemmelser mellem entreprenørenøren og Reno Djurs I/S, der ikke kan bi-
lægges ved forhandling, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af 
Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af 
voldgiftssagen. 
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3.3.3.3. OpgavebeskrivelseOpgavebeskrivelseOpgavebeskrivelseOpgavebeskrivelse    
 

3.13.13.13.1 Genbrugsstationer, entreprise 1 og 2Genbrugsstationer, entreprise 1 og 2Genbrugsstationer, entreprise 1 og 2Genbrugsstationer, entreprise 1 og 2    

Opgaverne omfatter transport af containere mellem genbrugsstationerne og modta-
geanlæg anvist af Reno Djurs I/S. Der kan ske løbende ændringer i anvendte modta-
geanlæg og Reno Djurs I/S er berettiget til at anvise nye modtageanlæg efter behov. 
Der kan komme nye affaldstyper, og nuværende affaldstyper kan udgå.  
 
Ved tilbudsgivning forudsættes som udgangspunkt nedenstående modtagelokalite-
ter, idet der angives tillæg ved ændringer i afstande ved andre modtageanlæg. Flere 
af modtagelokaliteterne er ikke aktuelle, f.eks. fordi der p.t. anvendes andre anlæg 
eller fordi transporten p.t. sker ved modtageanlæggets foranstaltning. Disse er anført 
med kursiv. Der kan også blive tale om andre modtageanlæg/lokaliteter end de anfør-
te. Andre modtageanlæg inden for samme køreafstande fra den enkelte genbrugs-
station sidestilles med de angivne. 
 
Mængderne kan variere betydeligt for såvel samlede årlige mængder som mængder 
til og fra de enkelte lokaliteter. Endvidere kan der være betydelige variationer i 
mængderne fra dag til dag. Derfor understreges det, at mængderne angivet i tilbuds-
listen kan variere ubegrænset uden at enhedspriser ændres. Samtidig understreges 
det, at affaldet kan dirigeres til såvel de ikke p.t. aktuelle anlæg angivet i tilbudsli-
sten som til andre modtageanlæg end de angivne. 
 

Modtageanlæg, lokaliteterModtageanlæg, lokaliteterModtageanlæg, lokaliteterModtageanlæg, lokaliteter    
    

Reno Djurs I/S, Nymandsvej 11, 8444 Glatved  
Tlf.: 87 59 77 77. 

 
Affaldscenter Århus, Ølstedvej 20-36, Lisbjerg, 8200 Århus Nord 
Tlf.: 89 40 16 68 og 89 40 16 90 
Stena Recycling Tilst, Anelystparken 51, 8381 Tilst  
Tlf.: 56 67 97 00 
Stena Recycling Grenaa, Plutovej 3, 8500 Grenaa  
Tlf.: 56 67 97 70 
Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ 
Tlf.: 89 15 16 39 
Gamle Mursten, Skotlandsvej 16, 5700 Svendborg 
Tlf.: 62 21 14 16 
Drammelstrup Genbrugsstation (haveaffald fra visse genbrugsstationer) 
 
Grenaa Genbrugsstation (haveaffald fra visse genbrugsstationer) 
 
Feldballe Genbrugsstation (haveaffald fra visse genbrugsstationer) 
 
Novopan A/S, Fabriksvej 2, Pindstrup, 8550 Ryomgård 
Tlf.: 89 74 74 74 
Trige nord for Århus (henholdsvis Langagervej og Høgemosevænget, 8330 Trige) 

 
Midtjysk Flaskecentral A/S, Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup 
 
Aage Vestergaard Larsen A/S, Klostermarken 3, 9550 Mariager 
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Det vælges løbende af Reno Djurs om kørsel med træaffald skal foretages under en-
treprise 3 (Glatved), under entreprise nr. 2 (som returkørsel til Ryomgård og Dram-
melstrup Genbrugsstationer) eller under entreprise nr. 1 (som returkørsel til Hornslet 
Genbrugsstation). Valg af entreprise for kørsel med træ vil afhænge af mulighederne 
for returkørsel i forhold til mængder af træaffald, transporter fra genbrugsstationer-
ne til Glatved samt enhedspriser. Reno Djurs vil løbende vælge den billigste løsning. 
Som udgangspunkt forventes kørsel med træaffald at ske som returkørsel under 
entreprise 1 eller 2. Ved returkørsler stilles under entreprise 1 og 2 tømmes container-
ne i Glatved med den respektive affaldstype, hvorefter de tømte containere af entre-
prenøren køres til lager for træaffald i Glatved, hvor disse stilles. Herefter afhentes på 
samme lager for træaffald i Glatved fyldte containere (der er fyldt ved Reno Djurs´ 
foranstaltning) med træaffald, der køres til Novopan og aflæsses. Herefter køres de 
tømte containere videre til Hornslet, Ryomgård eller Drammelstrup Genbrugsstation. 
 
Opgaverne omfatter som udgangspunkt transport af nedenstående affaldstyper fra 
genbrugsstationerne. Jf. ovenfor kan der ske ændringer i, hvilke affaldstyper, der le-
veres til anlæggene og ændringer i modtageanlæg. 
 

Ordinær kørselOrdinær kørselOrdinær kørselOrdinær kørsel    fra genbrugsstationer til modtageanlægfra genbrugsstationer til modtageanlægfra genbrugsstationer til modtageanlægfra genbrugsstationer til modtageanlæg    
    

AffaldstypeAffaldstypeAffaldstypeAffaldstype    
    

MoMoMoModtagelokalitetdtagelokalitetdtagelokalitetdtagelokalitet    

Haveaffald1 
 

 
 
 
Reno Djurs´ anlæg i Glatved  
(hos Reno Djurs eller RGS 90) 

Byggeaffald (beton og tegl) 
 
Rent træaffald2 
 
Imprægneret træ 
 
Jord 
 
Asbestholdigt affald 
 
Deponiaffald 
 
Vinduesrammer og døre 
 
Stenuld (Rockwool) 
 
Stort brændbart 
 

Affaldscenter Aarhus eller Reno 
Djurs´ anlæg i Glatved 

Småt brændbart Affaldscenter Aarhus eller Reno 
Djurs´ anlæg i Glatved 

                                                      
1
 Haveaffald transporteres herudover i nogle tilfælde til kompostering på genbrugsstationerne 
i Drammelstrup, Grenaa og Feldballe. Hvor dette er relevant, angives enhedspriser herfor i 
tilbudslisten. Herudover er der returkørsel med kompost fra Glatved til den enkelte gen-
brugsstation. 

2 Rent træaffald kan både transporteres som returlæs fra Glatved til Novopan under den en-
treprise, der omfatter Hornslet genbrugsstation (entreprise nr. 1), Ryomgård Genbrugsstati-
on og Drammelstrup Genbrugsstation (entreprise 2) eller direkte transport under entreprise 
3 (Glatved). Der kan endvidere blive tale om direkte transport fra den enkelte genbrugsstati-
on til Novopan. 
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Jern og metal Stena Recycling, Grenaa 
 

Pap 
 

 
 
Stena Recycling, Tilst Papir 

 
Mursten 
 

Gamle Mursten, Svendborg 

Gips Affaldscenter Aarhus eller Reno 
Djurs´ anlæg i Glatved  

Plast (hård og blød) samt PVC 
 

Affaldsterminalen Randers Reno 
Djurs´ anlæg i Glatved 

 
Generelt tilhører containere Reno Djurs I/S. Containertyperne varierer fra 14 til 40 m3 
og er henholdsvis åbne og lukkede afhængig af affaldstype. Alle containere skal af-
hentes med krog. Containere vil maksimalt være 6,5 meter lange. Aktuelle stopmål 
for containerne fremgår nedenfor.  
 

Stopmål 
L = 5,0 meter: 4,65 
L = 6,0 meter: 5,65 
L = 6,5 meter: 5,85 
 
Der kan ske ændringer i container- og affaldstyper samt i sorteringer inden for de 
enkelte affaldstyper. Samtidig kan der ske ændringer, der betyder, at de affaldstyper, 
der i den nuværende situation transporteres i denne entreprise, afhentes på gen-
brugsstationerne af de respektive modtageanlæg eller ved anden transportform. 
 
Endvidere modtages der nedenstående affaldstyper på genbrugsstationerne, der i 
den nuværende situation afhentes på genbrugsstationerne af de respektive modta-
geanlæg eller ved anden transportform, men som eventuelt senere kan omfattes af 
denne entreprise.  
 

• Flasker og emballageglas 
• Planglas 
• Elektronikaffald 
•  Møbler og genbrugsting 
• Dæk 
• Tøj og sko 
• Farligt affald 

 
Ved kørsel af kompost fra Reno Djurs I/S i Glatved som returlæs til genbrugsstatio-
nerne, afregnes efter særskilt enhedspris. 
 
De ændringer, der kan indtræde som angivet ovenfor, indebærer ikke ændringer i 
enhedspriserne. Antallet af tømninger kan således ændres uden at enhedspriserne 
ændres. 

3.1.13.1.13.1.13.1.1 Bestilling af kørselBestilling af kørselBestilling af kørselBestilling af kørsel    

Bestillingssystem 
Transport af containere foregår efter behov, ved at personalet på genbrugsstationer-
ne eller administrationen hos Reno Djurs I/S bestiller kørsel hos entreprenøren. 
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Bestilling af kørsel foregår via et bestillingssystem på internettet, der kan tilgås fra 
PC, mobiltelefon og tablet.  
 
Dette bestillingssystem (Envicon Bestilling) samler alle bestillinger, så entreprenøren 
kan få overblik over planlagte kørsler/opgaver og sikre at disse udføres rettidigt og på 
den mest hensigtsmæssige måde. Samtidig opnås overblik over status for kørsler og 
aktuel lokalisering af containere. Bestillingssystemet danner samtidig grundlag for 
afregning med entreprenøren, idet alle udførte kørsler/opgaver og aktuelle enheds-
priser er registreret i systemet. 
 
Entreprenøren skal derfor have adgang til internettet med henblik på at sikre udførel-
se af de bestilte opgaver. De tilknyttede chauffører på opgaven skal ligeledes til en-
hver tid have en mobiltelefon eller tablet (styresystem Android eller IOS), der kan 
tilgå internettet via mobilnetværk. Disse telefoner og/eller Tablets anskaffes af en-
treprenøren på dennes egen regning, ligesom abonnementer m.v. indgås og betales 
af entreprenøren. Entreprenøren skal dog ikke betale brugerlicens for Envicon Bestil-
ling. 
 
Overordnet fungerer systemet således: 
 

• Alle containere er entydigt registreret i systemet, herunder hvilken genbrugs-
station (kan også være i Glatved) containeren er på, eller om de er under 
transport. 

• Pladsmanden på hver enkelt genbrugsstation/Glatved bestiller via mobiltele-
fon kørsler af konkrete containere efter behov i bestillingssystemet. Undta-
gelsesvist kan chaufføren eller entreprenøren også gøre dette, hvis der er et 
konkret behov for det. 

• Pladsmanden kan på samme måde bestille andre opgaver gennem bestil-
lingssystemet, herunder udkald, flytning af containere, returkørsel af kom-
post og returkørsel deponi fra Aarhus. 

• Entreprenøren kan koordinere kørslerne/opgaverne mellem de tilknyttede 
chauffører. 

• Chaufføren, der skal tømme en konkret bestilling, kvitterer i systemet for at 
containeren nu er afhentet (under transport). 

• Ved aflæsning på modtageanlæg indtaster chaufføren vægten af det afleve-
rede affald i bestillingssystemet og kvitterer samtidig i systemet for at afle-
vering er foretaget. 

• De tømte containere returneres normalt til den genbrugsstation, hvor den er 
afhentet, men dette kan fraviges, hvor det er hensigtsmæssigt. 

• Når chaufføren stiller den tømte container på en genbrugsstation, indtastes 
dette i bestillingssystemet. 

• Entreprenøren har adgang til systemet og kan se, hvilke kørsler, der er fore-
taget i en given periode og afregningen herfor. 

• Reno Djurs udarbejder på baggrund af registreringerne i systemet hver må-
ned et specificeret faktureringsgrundlag til entreprenøren, der viser hvilke 
kørsler, der er foretaget og til hvilke enhedspriser og en samlet sum for af-
regningen. 

• Entreprenøren fremsender faktura til Reno Djurs lydende på den samlede 
sum. 
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For at systemet skal virke efter hensigten for alle parter, er det særdeles vigtigt, at 
alle kørsler og øvrige data, der skal indtastes af entreprenøren/de enkelte chauffører, 
indtastes rettidigt og omhyggeligt.  
 
Systemet blev udviklet i 2014 og har været i drift siden 2015. Der kan komme løbende 
tilpasninger af systemet. 
 
Optimering af kørsel 
Det tilstræbes, at der vil være 2 fyldte containere til samme modtagelokalitet, hvor 
den ene container maksimalt er 6,5 meter lang. Dette er tilfældet for langt de fleste 
kørsler. I disse tilfælde skal transporterne foregå med anhængertræk. 
 
Det kan i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at køre 2 containere fra samme gen-
brugsstation, der skal aflæsses på 2 forskellige modtagelokaliteter, som kørsel med 
anhængertræk. Det er f.eks. tilfældet, hvis der fra samme genbrugsstation er en con-
tainer til Tilst og en container til Lisbjerg. Også i disse tilfælde afregnes den afgivne 
enhedspris for hver container fra genbrugsstationen til hvert modtageanlæg. 
 
På samme måde kan det i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at køre 2 containere 
fra 2 forskellige genbrugsstationer til samme modtagelokalitet som kørsel med an-
hængertræk. Det er f.eks. tilfældet, hvis der er en fyldt container til Randers i både 
Grenaa og Drammelstrup. Også i disse tilfælde afregnes den afgivne enhedspris for 
hver container fra hver genbrugsstation til modtageanlægget. 
 

3.1.23.1.23.1.23.1.2 AfhentningAfhentningAfhentningAfhentning    

Efter bestilling af kørsel skal transporten være afsluttet hurtigst muligt. Ved bestil-
ling inden kl. 14, skal der tømmes samme dag. Ved bestilling efter kl. 14 skal der se-
nest afhentes kl. 13.00 dagen efter bestilling.   
 
Normalt vil bestilling af afhentninger ske således, at afhentning kan foretages på 
hverdage. Kun i spidsbelastningssituationer vil det være nødvendigt med kørsel på 
lørdage, søndage og helligdage. I tilbudslisten angives tillægspriser for udkald for 
afhentninger, flytninger og ombytninger lørdage, søndage og helligdage. 
 
Der skal således kun foretages afhentning på lørdage, søndage og helligdage, når 
dette konkret er bestilt som et udkald. Afgives en bestilling på afhentning fredag 
efter kl 14 samt lørdage og søndage og helligdage, skal disse således udføres på 
førstkommende hverdag, medmindre der er afgivet konkret bestilling med et udkald.  
 
For udkald er der tillægspris i henhold til tilbudslisten. 
 
For afhentning af haveaffald gælder følgende: I spidsbelastningsperioder skal have-
affald afhentes op til to gange om ugen, idet entreprenøren stiller de tomme contai-
nere (36 m3) på haveaffaldspladsen med henblik på læsning af disse. De tomme con-
tainere læsses herefter ved Reno Djurs´ foranstaltning, og entreprenøren skal afhen-
te de fyldte containere. Afhentning af haveaffald skal være afsluttet, når genbrugs-
stationerne åbner. Af hensyn til pladsforholdene/kapaciteten på genbrugsstationer-
ne skal entreprenøren påregne at koordinere kørslen, så der i forbindelse med afhent-
ning af haveaffald på den enkelte genbrugsstation til stadighed er tilstrækkeligt med 
tomme containere til læsning. Opstilling af containere på haveaffaldspladsen og af-
hentning skal således foregå løbende, så der ikke ophobes tomme eller fyldte contai-
nere. 
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Afhentning af containere på genbrugsstationerne kan ske i tidsrummet 7.00 til 18.00 
alle dage (for haveaffald dog 7.00 til 13.00). 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 udleveret nøgle til 
genbrugsstationerne. 
 
Genbrugsstationerne er åben for brugerne således: 
 
GenbrugsstationerGenbrugsstationerGenbrugsstationerGenbrugsstationer    
    

ÅbningstiderÅbningstiderÅbningstiderÅbningstider    

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

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

Drammelstrup, Ebeltoft, Feldballe og 
Grenaa 

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

 
Ændringer kan forekomme, uden at dette udløser merbetaling.  
 
Når containeren er hejst op på bilen, skal arealet mellem container og eventuel støt-
temur samt arealet under containeren fejes. Affald og skidt fejes ud, så det efterføl-
gende er muligt for pladsmanden at fjerne dette. Denne ydelse skal være indeholdt i 
prisen.  
 
I forbindelse med afhentning skal entreprenøren sørge for smøring af sikkerhedsluk-
ker og ruller under containerne. Reno Djurs stiller materialer til rådighed for smøring. 
Det skal påregnes, at hver enkelt container skal smøres ca. hver 14. dag, og at der er i 
størrelsesordenen 30 containere på hver genbrugsstation. Denne ydelse skal være 
indeholdt i prisen.  
 
Entreprenøren skal afdække åbne containere med presenning eller net samt sørge for 
lukning af låg på containere med låg før transporten. Presenninger/net stilles til rå-
dighed af Reno Djurs I/S. Denne ydelse skal være indeholdt i prisen. 
 
Straks efter tømning skal containerne returneres til genbrugsstationen. Containerne 
skal placeres omhyggeligt og præcist ved angivne markeringer og efter anvisning af 
personalet på genbrugsstationen. Eventuel flytning af forkert placerede containere 
samt udbedring af skader, der måtte forekomme på materiel i forbindelse med flyt-
ningen, udføres for entreprenørens regning. 
 
Reno Djurs I/S´ containere må ikke anvendes af entreprenøren til transport af andet 
end affald fra Reno Djurs I/S. Entreprenøren kan således ikke låne containere til pri-
vat kørsel. 
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Intern flytning og ombytning af containere 
Det kan i visse situationer være nødvendigt med udskiftning af containere internt på 
genbrugsstationen, herunder lørdage, søndage og helligdage. I disse tilfælde flyttes 
den fyldte container til anvist areal på genbrugsstationen og der opstilles reservecon-
tainer. Reservecontainerne vil være placeret på genbrugsstationen, men det kan 
komme på tale, at entreprenøren efter konkret bestilling skal stille reservecontainer 
til rådighed. I tilbudslisten angives priser for intern flytning af containere samt for 
levering og udlejning af forskellige typer reservecontainere.  
 
Bestilling af opgaver med flytning/ombytning internt på genbrugsstationerne skal 
foretages samme dag, som de bestilles (hvis bestillingen er modtaget før kl. 14. Hvis 
bestillingen er afgivet efter kl. 14 er det senest dagen efter). Der skal dog kun foreta-
ges flytninger/ombytninger på lørdage, søndage og helligdage, når dette konkret er 
bestilt med et udkald. Afgives en bestilling af intern flytning/ombytning fredag efter 
kl 14 samt lørdage og søndage og helligdage, skal denne således udføres på først-
kommende hverdag, medmindre der er afgivet konkret bestilling med et udkald. 
 
En opgave med intern flytning på genbrugsstationer, der gives pris på i tilbudslisten, 
omfatter op til 5 containere på hver genbrugsstation. 
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3.23.23.23.2 Glatved, entreprise 3Glatved, entreprise 3Glatved, entreprise 3Glatved, entreprise 3    

Opgaven omfatter primært kørsel med brændbart affald fra Reno Djurs I/S i Glatved 
til Affaldscenter Aarhus i Lisbjerg, jern og metal til Grenaa samt eventuelt kørsel med 
deponiaffald af forskellig art fra Affaldscenter Aarhus til Glatved som returkørsel.  
 
Aarhus Kommune vælger selv (både generelt og i hvert enkelt tilfælde), om transport 
af deponiaffald fra Affaldscenter Aarhus skal ske som returkørsel i forbindelse med 
Reno Djurs´ kørsler fra Glatved til Aarhus eller på anden måde uden for denne entre-
prise. Returkørsel af deponiaffald fra Aarhus til Glatved foretages således kun efter 
nærmere aftale med Reno Djurs. 
 
Endvidere omfatter opgaven intern transport og flytning af containere på anlægget i 
Glatved. 
 
Herudover kan opgaven omfatte kørsel med affald til forskellige modtagelokaliteter. 
Der kan ske løbende ændringer i anvendte modtageanlæg og Reno Djurs I/S er beret-
tiget til at anvise nye modtageanlæg efter behov. 
 
I denne entreprise skal entreprenøren stille containere til rådighed jf. nedenfor. 
 
Ved tilbudsgivning forudsættes som udgangspunkt følgende modtagelokaliteter, 
idet der angives tillæg ved ændringer i afstande ved andre modtageanlæg. Flere af 
modtagelokaliteterne er ikke aktuelle, fordi der p.t. anvendes andre anlæg eller fordi 
transporten p.t. sker ved anden foranstaltning.  
 
Disse er anført med kursiv. Dette gælder f.eks. træaffald til Novopan, der efter Reno 
Djurs´ valg kan transporteres i entreprise nr. 2 (som returkørsel til Ryomgård og 
Drammelstrup Genbrugsstationer) samt i entreprise nr. 1 (som returkørsel til Hornslet 
Genbrugsstation). Valg af entreprise for kørsel med træ vil afhænge af mulighederne 
for returkørsel i forhold til mængder af træaffald, transporter fra genbrugsstationer-
ne til Glatved samt enhedspriser. Reno Djurs vil løbende vælge den billigste løsning. 
Som udgangspunkt forventes kørsel med træaffald at ske som returkørsel under 
entreprise 1 eller 2. 
 
Der kan også blive tale om andre modtageanlæg/lokaliteter end de anførte. Andre 
modtageanlæg inden for samme køreafstande fra anlægget i Glatved sidestilles med 
de angivne. 
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Modtageanlæg, lokaliteterModtageanlæg, lokaliteterModtageanlæg, lokaliteterModtageanlæg, lokaliteter    
    

Reno Djurs I/S, Nymandsvej 11, 8444 Glatved  
Tlf.: 87 59 77 77. 
Affaldscenter Århus, Ølstedvej 20-36, Lisbjerg, 8200 Århus Nord 
Tlf.: 89 40 16 68 og 89 40 16 90 
Stena Recycling Grenaa, Plutovej 3, 8500 Grenaa  
Tlf.: 56 67 97 70 
Stena Recycling Tilst, Anelystparken 51, 8381 Tilst  
Tlf.: 56 67 97 00 
Novopan A/S, Fabriksvej 2, Pindstrup, 8550 Ryomgaard 
Tlf.: 89 74 74 74 
Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ 
Tlf.: 89 15 16 39 
Gamle Mursten, Skotlandsvej 16, 5700 Svendborg 
Tlf.: 62 21 14 16 
Trige nord for Århus (henholdsvis Langagervej og Høgemosevænget, 8330 Trige) 

 
Midtjysk Flaskecentral A/S, Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup 
 
Dansk Affald A/S, Tingvejen 1, 6500 Vojens 
 
I/S Reno Syd, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg 
 
Aage Vestergaard Larsen A/S, Klostermarken 3, 9550 Mariager 
 
 
Mængderne kan variere betydeligt for såvel samlede årlige mængder som mængder 
til og fra de enkelte lokaliteter. Endvidere kan der være betydelige variationer i 
mængderne fra dag til dag. Derfor understreges det, at mængderne angivet i tilbuds-
listen kan variere ubegrænset uden at enhedspriser ændres. Samtidig understreges 
det, at affaldet kan dirigeres til såvel de ikke p.t. aktuelle anlæg angivet i tilbudsli-
sten som til andre modtageanlæg end de angivne. 
 
Lokaliteter inden for en radius af 5 km fra de angivne adresser sidestilles generelt i 
forhold til afgivne priser, hvor ikke andet specifikt er angivet. 
 
Ved intern transport i Glatved forudsættes tømning af containere fra sorteringshal på 
Etape II/Etape III og oplagspladsen i forbindelse hermed at ske på anlægget inden for 
en afstand på maksimalt 1 km. Efter tømning returneres den tømte container til sor-
teringshallen/pladsen. Der angives enhedspris herfor i tilbudslisten. 
 
Det kan i visse situationer være nødvendigt med udskiftning af containere internt 
mellem sorteringshal og pladsen i forbindelse med hermed (samt flytninger inden for 
sorteringshal/plads). I disse tilfælde flyttes den (fyldte eller tomme) container til 
anvist areal i sorteringshallen eller på pladsen. Der angives enhedspris herfor i til-
budslisten. 
 
Affaldet skal transporteres direkte uden omlastning. 
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Kørslen skal foregå med containere på forvogn og anhænger, der uden problemer kan 
læsses og tømmes på de relevante lokaliteter. Containerne skal kunne efterlades på 
afhentnings- og aflæsningslokaliteterne. 
 

3.2.13.2.13.2.13.2.1 ContainereContainereContainereContainere    

Entreprenøren skal stille containere til rådighed som en del af entreprisen. Container-
ne skal være egnet til transport af de omfattede affaldstyper. 
 
Der skal køres med containere, der sikrer mulighed for kørsel med mindst 25 tons pr. 
træk.  
 
Der skal til stadighed være mindst 10 containere med en størrelse på 36-40m3 affald 
hos Reno Djurs i Glatved (ud over de containere, der måtte være i transport). Contai-
nerne skal være med afdækningsmulighed i form af f.eks. rullepresenning. Der angi-
ves tillæg for yderligere containere i tilbudslisten. 
 
Udformningen af containerne skal være således, at det er muligt at læsse dem med 
gummihjulslæsser uden brug af rampe. Dette indebærer, at højden på læssesiden af 
containeren højst må være 3,0 meter, når den står på jorden. Endvidere må højden til 
læssesiden højst være 3,5 meter, når containeren står på vognen. 
 
Containerne skal fremstå i ordentlig og velvedligeholdt stand med neutral intakt be-
maling og uden større buler og større rustangreb, svarende til Reno Djurs´ egne con-
tainere på genbrugsstationerne. Entreprenøren skal acceptere, at Reno Djurs sætter 
numre på containerne (f.eks. til brug for bestillingssystemet). 

3.2.23.2.23.2.23.2.2 Bestilling af kørselBestilling af kørselBestilling af kørselBestilling af kørsel    

Transport af containere foregår efter behov, ved at Reno Djurs´ pladsmænd i Glatved 
eller administrationen hos Reno Djurs bestiller kørsel hos entreprenøren. 
 
Bestilling af kørsel foregår via et bestillingssystem på internettet, der kan tilgås fra 
PC, mobiltelefon og tablet.  
 
Dette bestillingssystem (Envicon Bestilling) samler alle bestillinger, så entreprenøren 
kan få overblik over planlagte kørsler/opgaver og sikre at disse udføres rettidigt og på 
den mest hensigtsmæssige måde. Samtidig opnås overblik over status for kørsler og 
aktuel lokalisering af containere. Bestillingssystemet danner samtidig grundlag for 
afregning med entreprenøren, idet alle udførte kørsler/opgaver og aktuelle enheds-
priser er registreret i systemet. 
 
Entreprenøren skal derfor have adgang til internettet med henblik på at sikre udførel-
se af de bestilte opgaver. De tilknyttede chauffører på opgaven skal ligeledes til en-
hver tid have en mobiltelefon eller tablet (styresystem Android eller IOS), der kan 
tilgå internettet via mobilnetværk. Disse telefoner og/eller Tablets anskaffes af en-
treprenøren på dennes egen regning, ligesom abonnementer m.v. indgås og betales 
af entreprenøren. Entreprenøren skal dog ikke betale brugerlicens for Envicon Bestil-
ling. 
 
Overordnet fungerer systemet således: 
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• Alle containere er entydigt registreret i systemet, herunder om containeren er 
i Glatved eller under transport. 

• Reno Djurs´ personale i Glatved bestiller via mobiltelefon kørsler af konkrete 
containere efter behov i bestillingssystemet. Undtagelsesvist kan chaufføren 
eller entreprenøren også gøre dette, hvis der er et konkret behov for det. 

• Reno Djurs´ personale i Glatved kan på samme måde bestille andre opgaver 
gennem bestillingssystemet, herunder flytning af containere og returkørsel 
deponi fra Aarhus. 

• Entreprenøren kan koordinere kørslerne/opgaverne mellem de tilknyttede 
chauffører. 

• Chaufføren, der skal tømme en konkret bestilling, kvitterer i systemet for at 
containeren nu er afhentet (under transport). 

• Ved aflæsning på modtageanlæg indtaster chaufføren vægten af det afleve-
rede affald i bestillingssystemet og kvitterer samtidig i systemet for at afle-
vering er foretaget. 

• De tømte containere returneres til Glatved. 
• Når chaufføren stiller den tømte container tilbage i Glatved, indtastes dette i 

bestillingssystemet. 
• Entreprenøren har adgang til systemet og kan se, hvilke kørsler, der er fore-

taget i en given periode og afregningen herfor. 
• Reno Djurs udarbejder på baggrund af registreringerne i systemet hver må-

ned et specificeret faktureringsgrundlag til entreprenøren, der viser hvilke 
kørsler, der er foretaget og til hvilke enhedspriser og en samlet sum for af-
regningen. 

• Entreprenøren fremsender faktura til Reno Djurs lydende på den samlede 
sum. 

 
For at systemet skal virke efter hensigten for alle parter, er det særdeles vigtigt, at 
alle kørsler og øvrige data, der skal indtastes af entreprenøren/de enkelte chauffører, 
indtastes rettidigt og omhyggeligt.  
 
Systemet blev udviklet i 2014 og har været i drift siden 2015. Der kan komme løbende 
tilpasninger af systemet. 

3.2.33.2.33.2.33.2.3 LæsningLæsningLæsningLæsning    

Hos Reno Djurs i Glatved læsses containerne af Reno Djurs, således at de kan afhen-
tes fyldte af entreprenøren. I perioder med intensiv fraførsel af brændbart affald fra 
Reno Djurs skal det dog påregnes, at læsning finder sted, mens der ventes. Varighed 
af læsningen er normalt under 15 minutter. 
 
På Affaldscenter Århus i Lisbjerg skal det i forbindelse med eventuel bestilt returkør-
sel påregnes, at læsning finder sted med containerne på vognen, mens der ventes. 
Varighed af læsningen er normalt under 15 minutter. Der kan eventuelt træffes aftale 
om opstilling af containere. 
 
Det er entreprenøren, der skal sørge for afdækning af containerne. 

3.2.43.2.43.2.43.2.4 AfhentningAfhentningAfhentningAfhentning    

Afhentning af containere sker efter bestilling fra Reno Djurs som beskrevet ovenfor. 
Kapacitetsforholdene på forbrændingsanlæggene, den aktuelle mængde af brænd-
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bart affald hos Reno Djurs i Glatved og den aktuelle mængde deponiaffald i Århus 
kan variere, hvilket har indflydelse på udvekslingen af affald.  
 
Reno Djurs vil dog tilstræbe, at kørslerne kan foretages med ensartet interval i så 
lange perioder som muligt.  
 
Efter bestilling skal kørslerne kunne optages med 1 dags varsel. Dette gælder for alle 
kørslerne til og fra de omfattede lokaliteter. 

3.2.53.2.53.2.53.2.5 ReturkørselReturkørselReturkørselReturkørsel, Aarhus, Aarhus, Aarhus, Aarhus    

Ved returkørsel køres der efter aflæsning af brændbart affald på forbrændingsan-
lægget på Affaldscenter Aarhus til modtagepladsen for deponiaffald, hvor affaldet 
læsses i containerne. Herefter køres til Reno Djurs I/S i Glatved for aflæsning. Retur-
kørsel foretages kun efter nærmere aftale jf. ovenfor. 

3.2.63.2.63.2.63.2.6 Ændringer ved driftsstopÆndringer ved driftsstopÆndringer ved driftsstopÆndringer ved driftsstop    

I perioder med driftsstop på forbrændingsanlæggene skal entreprenøren med øjeblik-
keligt varsel kunne indstille kørslen til anlæg, der er ramt af driftsstop. Efter anvis-
ning fra Reno Djurs I/S skal affaldet eventuelt transporteres til andre anlæg. 
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3.33.33.33.3 GenereltGenereltGenereltGenerelt    for entrepriserne 1, 2 og 3for entrepriserne 1, 2 og 3for entrepriserne 1, 2 og 3for entrepriserne 1, 2 og 3    

3.3.13.3.13.3.13.3.1 KontaktKontaktKontaktKontakt    

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 samt lørdage mellem kl. 8.00 og 
kl. 17.00. Søndage 12.00 til 16.00. 
 
Entreprenøren skal desuden holde e-mail.  
 
Der skal være mobiltelefon i lastbilerne, således at mandskabet kan kontaktes heri-
gennem, også af Reno Djurs I/S. 

3.3.23.3.23.3.23.3.2 Tømning af containereTømning af containereTømning af containereTømning af containere    

Tømning af containere skal ske inden for modtageanlæggenes åbningstider og i øv-
rigt i overensstemmelse med modtageregler og sikkerhedsregler for de pågældende 
steder. 
 
Hvor der er monteret sikkerhedslukke på containerne skal disse anvendes. 
 
Entreprenøren skal overholde personalets anvisninger på modtageanlæggene. Ved 
eventuel forkert aflæsning af affald kan entreprenøren gøres ansvarlig for oprydning 
og eventuelle følgevirkninger. 
 
Når containerne er tømt i Glatved, skal entreprenøren efter behov benytte Reno 
Djurs´ vaskeanlæg, så containerne bliver vasket og løbende fremstår i pæn og ordent-
lig stand. Denne ydelse skal være indeholdt i prisen. 
 
Entreprenøren kan samtidig frit anvende vaskeanlægget til vask af bilen. 

3.3.33.3.33.3.33.3.3 VejningVejningVejningVejning    

Entreprenøren skal lade bilen veje på de respektive modtageanlæg for registrering og 
indvejning af affaldet. Dette gælder også for interne transporter i Glatved. 
 
Til vejning og registrering på anlæggene anvendes som udgangspunkt identifikati-
onskort eller -brik, der udleveres på anlægget. Reno Djurs I/S er anført som kunde, 
således at betaling for behandling alene er et mellemværende mellem behandlings-
anlæggene og Reno Djurs I/S.  
 
Der må ikke foretages omlastning eller sammenblanding af affaldet, der er omfattet 
af opgaven, med andet affald med mindre dette konkret aftales med Reno Djurs I/S. 
Indvejning af andet affald, der ikke er omfattet af nærværende entreprise, med iden-
tifikationskort eller -brik, der udleveres til denne opgave er ikke tilladt. Overtrædelse 
heraf medfører øjeblikkelig ophævelse og eventuelt politianmeldelse. 
 
I forbindelse med deponiaffald skal der i Glatved forevises deklaration, der udleveres 
til entreprenøren. 
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3.3.43.3.43.3.43.3.4 MandskabMandskabMandskabMandskab    

Entreprenøren sørger for, at der er ansat det nødvendige personale, som er uddannet 
til udførelse af opgaverne. 
 
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 modtage-
anlæggenes modtageregler og sikkerhedsforskrifter samt entreprenørens forpligtel-
ser over for Reno Djurs I/S jf. kontrakten med Reno Djurs I/S. 
 
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. 
 
Ovenstående gælder også for afløsere, der er ansat midlertidigt. 

3.3.53.3.53.3.53.3.5 Entreprenørens materielEntreprenørens materielEntreprenørens materielEntreprenørens materiel    

Der må ikke anvendes wire til ophaling af containere, idet det er et krav, at der an-
vendes kroghejs. 
 
Entreprenøren skal anvende indsamlings- og tømningsmateriel, der til enhver tid 
opfylder gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sikkerheds- og trafiksikkerhedsmæssige 
forskrifter. Materiel skal holdes i rent og ordentlig stand. Bilerne skal være udformet 
således, at spild under transport og læsning ikke forekommer. 
 
Antallet af biler og øvrigt materiel skal altid være tilstrækkeligt til at kunne udføre 
opgaverne tilfredsstillende. 

3.3.63.3.63.3.63.3.6 ArbejdsmiljøArbejdsmiljøArbejdsmiljøArbejdsmiljø----    og sikkerhedsforholdog sikkerhedsforholdog sikkerhedsforholdog sikkerhedsforhold    

Entreprenøren er ansvarlig for at arbejdsmiljøforholdene for mandskabet til enhver 
tid er tilfredsstillende og i overensstemmelse med krav fra Arbejdstilsynet.  
 
Dette gælder eksempelvis krav til instruktion om arbejdets udførelse, personlige vær-
nemidler og advarselsklæder, arbejdssteders indretning og velfærdsforanstaltninger 
samt krav til bilerne. 
 
Entreprenøren skal til enhver tid overholde sikkerheds- og ordensinstrukser på lokali-
teterne for afhentning og aflæsning af affaldet. I denne forbindelse gøres opmærk-
som på, at læsning og aflæsning af affald kan være i miljøer med støv, partikler og 
mikroorganismer. Det er således et krav, at entreprenøren skal sørge for at mandskab 
ikke udsættes for disse påvirkninger i uacceptabelt omfang. F.eks. kan Arbejdstilsy-
net stille krav om anvendelse af absolutfiltre og aircondition i førerkabinen, automa-
tisk åbning/aflæsning af containere fra førerkabinen samt automatisk overdækning 
af containere fra førerkabinen.  
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Færdselsloven skal til enhver tid overholdes. Dette gælder således også maksimalt 
tilladte akseltryk, hastighedsbegrænsninger samt materiellets mekaniske stand. 
 
Gentagne overtrædelser af gældende arbejdsmiljø- og sikkerhedsbestemmelser samt 
færdselsloven vil indebære ophævelse af kontrakten. 

3.3.73.3.73.3.73.3.7 MiljøforholdMiljøforholdMiljøforholdMiljøforhold    

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. 
 
Der skal fra entreprisestart anvendes lastbiler med motorer, der som minimum over-
holder EURO 6 standarden. På anfordring skal entreprenøren kunne dokumentere 
dette. 

3.3.83.3.83.3.83.3.8 Øvrige kravØvrige kravØvrige kravØvrige krav    

Lastbiler og mandskab må ikke opholde sig på genbrugsstationer og modtageanlæg 
længere tid end nødvendigt for afhentning, flytning, tømning og tilbagestillelse af 
containere. 
 
Ved afhentning af containere uden for genbrugsstationernes åbningstider, skal por-
ten til genbrugsstationen lukkes umiddelbart efter indkørsel på genbrugsstationen. 
Der må ikke placeres materiel ved porten, så køretøjstælleren aktiveres. Når gen-
brugsstationen forlades, skal genbrugsstationen aflåses.  
 
I øvrigt skal retningslinjer fra Reno Djurs I/S vedrørende afhentning af containere til 
enhver tid følges. 
 
Såfremt der under entreprenørens 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 og 
affaldsanlæg samt tømning på modtageanlæggene. 
 
Entreprenøren må ikke i forbindelse med entreprisen aflevere eget affald på gen-
brugsstationerne. 


