
 

 

Spørgsmål og svar nr. 1 
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Afsætning af mineralsk affald 

 
Nedenstående spørgsmål er gengivet opdelt med numre, men ellers uredigeret, idet svar 
fra Reno Djurs I/S er anført i kursiv under hvert spørgsmål.  
 
Med SB menes Særlige betingelser og beskrivelse. Med TBL menes Tilbudsliste. 
 

1.  

Kan det opgravede mineralske affald klassificeres under én samlet affaldskode efter opgrav-
ning? Hvilken? 
 
Svar: Norddjurs Kommune er affaldsmyndighed og forestår klassificering af affaldet. 
 

2.  

Kan man sige noget om hvorfra EAK-kode 10 01 01 - bundaske, slagge og kedelstøv stammer? 
Biomasse eller kulfyring? 
 
Svar: Affaldet stammer fra produktion af fjernvarme/procesvarme, hvor brændslet typisk er en 
blanding af biomasse og kul/olie. 
 

3.  

Kan I udelukke, at der ikke er slagge fra affaldsforbrænding i depotet? 
 
Svar: Ja, det kan udelukkes. Der er ikke deponeret slagge eller flyveaske fra affaldsforbrænding. 
 

4.  

Vi vil gerne besigtige depotenheden og have mulighed for at udtage en analyse. Hvornår vil det 
være muligt? 
 
Svar: Besigtigelse af depotet samt prøveudtagning kan arrangeres i uge 6, 7 eller 8, efter nærmere 
aftale med Peter L. Madsen på mail: plm@renodjurs.dk 
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Ad Særlige betingelser og opgavebeskrivelse 

 

5.  

2.1.2 

Kontraktudløb den 31. december 2017. I forhold til opnåelse af notifikation for ek-

sport, så vil kontraktudløb være for tidlig, og bør i den sammenhæng gøres mere 

fleksibel i forhold til mulighed for såvel tilladelse som praktisk udførelse derefter. 

 
Svar: Se rettelsesblad nr. 1. 
 

6.  

2.1.4 

I 4. afsnit er det anført, at tilbudsgiver selv skal orientere sig om bl.a. trafikale for-

hold, herunder forholdene på anlægget i Glatved. Udbyder er den nærmeste til at 

kende forholdene, og udbyder bedes derfor venligst oplyse om der er særlige forhold 

eller andet i den beskrevne forbindelse, som tilbudsgiver skal være opmærksom på 

og/eller tage højde for. 

 
Svar: Tilbudsgiver har mulighed for at orientere sig om forholdene på anlægget i Glatved ved be-
sigtigelse jf. i øvrigt svar nr. 4. Tilbudsgiver skal også orientere sig om forholdene udenfor anlæg-
get i Glatved. 
 

7.  

2.2 

Venligst bekræft, at påbegyndelse af afhentning kan afvente indtil opnået notifika-

tion for eksport måtte foreligge. 

Venligst bekræft, at afhentning kan ske i takt med transport i henhold til notifika-

tion, således at det ikke er et krav, at omlastning kan ske i Danmark. 

 
Svar: Spørgsmålets reference antager vi er til SB, afsnit 2.5. Opgaven skal være afsluttet senest 
ved kontraktudløb, der ændres jf. rettelsesblad nr. 1. 
 

8.  

2.5.1 

Bodsbestemmelser skal konsekvensrettes i forhold til ovennævnte, herunder i for-

hold til rettidig afslutning. 

 
Svar: Bodsbestemmelserne fastholdes. 
 

2. sidste afsnit bedes slettet, da det afgørende må være lovligheden, således at bod 

ikke kan ifaldes, såfremt slutdisponeringsmetode/lokalitet er lovlig. Derudover synes 

bodsbeløbet alt for stort. 

 
Svar: Vi fastholder ordlyden af bestemmelsen. 
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9.  

3.1 

Er det korrekt forstået, at det deponerede og dermed den tonnage der skal afhentes, 

er en blandet tonnage af de forskellige fraktioner specificeret i bilag 4? 

 
Svar: Ja  men ikke som en homogen blanding jf. i øvrigt SB afsnit 3.2. 
 

10.  

Venligst forklar nærmere om de store driftsmæssige problemer med udvaskning af 

salte, der aflejrer sig i deponeringsenhedens drænsystem. 

 

Venligst forklar nærmere om 2. sidste afsnit. 

 

For så vidt sidste afsnit er Udbyder den nærmeste til at kende affaldets generelle 

egenskaber, og udbyder bedes derfor venligst oplyse om der er særlige forhold eller 

andet i den forbindelse, som tilbudsgiver skal være opmærksom på og/eller tage 

højde for. 

 
Svar: Hos Reno Djurs har vi deponeret det mineralske affald i overensstemmelses med anlæggets 
positivliste i en selvstændig deponeringsenhed (jf. i øvrigt udbudsmaterialets bilag 4). Det har vist 
sig, at enhedens drænsystem tilstoppes af udvaskede salte, selvom det jf. deponeringsbekendt-
gørelsens definition forudsættes, at mineralsk affald kun i begrænset omfang må kunne opløses i 
eller reagere kemisk med vand. Det indebærer, at vi med jævne mellemrum må rense drænsyste-
merne, hvilket er uhensigtsmæssigt. I denne forbindelse udtog vi stikprøver fra leverancer af af-
fald, hvor det viste sig, at der for nogle leverancer var et højere indhold af TOC end 50 g pr. kg tør 
prøve. Derfor antager vi, at noget af det deponerede mineralske affald kan indeholde TOC i en hø-
jere koncentration end 50 mg pr. kg tør prøve. 
 
Vi fastholder jf. SB afsnit 3.1 og 3.2, at det er entreprenørens ansvar at gøre sig bekendt med af-
faldets generelle egenskaber i relation til transport og slutdisponering. Baggrunden herfor er, at 
Reno Djurs ikke kender de egenskaber ved affaldet, der har betydning i relation til den tilbudte 
transportform og slutdisponeringsmetode. 
 

11.  

Hvordan læsses bilerne? 

 

Hvilke biltyper forventer udbyder anvendt? 

 

Hvilken tonnage pr. læs (vægtfylde (vægt pr. m3)?) kan udbyder læsse? 

 
Svar: Jf. SB afsnit 3.3 påregner vi, at læsning sker med egen gummihjulslæsser, der indebærer at 
højden til læssekanten på entreprenørens biler højst må være 4 meter målt fra terræn. Der kan jf. 
SB, afsnit 3.3 evt. blive tale om at anvende gravemaskine til læsningen. 
 
Det er tilbudsgiver, der skal transportere affaldet bort, og dermed vælger biltype. Vi kender ikke 
den eksakte vægtfylde, da denne varierer afhængig af affaldstype. Vi anslår, at den gennemsnit-
lige vægtfylde er i størrelsesordenen 1 - 1,5 ton/m3. Det understreges, at dette er et usikkert skøn, 
og der kan ikke rejses krav mod Reno Djurs, såfremt vægtfylden viser sig anderledes end det an-
givne skøn. 
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12.  

Vil der komme (afdæknings)jord med sammen med det deponerede affald, og i givet 

fald i hvilken mængde, og hvilken type jord er det? 

 
Svar: Der er ikke anvendt daglig afdækning. Der kan dog i forbindelse med læsningen komme jord 
med, men dette er i yderst begrænsede mængder. 
 

13.  

3.2 

I forhold til den anførte tidsfrist for prøvetagning vil vi gerne varsle ønske herom nu, 

idet dog behovet afhænger af udbyders besvarelse af de rejste spørgsmål. Så vi fore-

slår, at udbyder suspenderer fristen, således at endelig ønske om prøvetagning kan 

meddeles, når de modtagne svar er vurderet. 

 
Svar: Se under svar nr. 4. 
 

14.  

3.3 

Støver tonnagen? 

 
Svar: Noget af det deponerede affald var stærkt støvende på deponeringstidspunktet. Det kan 
derfor ikke udelukkes, at affaldet støver. 

 

15.  

Venligst bekræft, hvorvidt læsning med gravemaskine kan påregnes. 

 
Svar: Jf. SB, afsnit 3.3 kan der evt. blive tale om at anvende gravemaskine til læsningen, såfremt 
entreprenøren koncentrerer sine transporter i veldefinerede perioder, så en gravemaskine kan ud-
nyttes effektivt af Reno Djurs. I givet fald sker dette efter nærmere aftale. Baggrunden herfor er, 
at Reno Djurs ikke selv råder over gravemaskine, men har mulighed for  og er indstillet på - at 
indleje en, hvis der kan planlægges en effektiv udnyttelse af denne. 
 

16.  

Kan åbningstiden for afhentning udvides? 

 
Svar: Nej, de i SB, afsnit 3.3 angivne tider fastholdes. 
 

17.  

Ad Tilbudsliste 

Venligst bekræft, at mindstekrav til referencer (Nr. 5) kan opfyldes ved/via underen-

treprenørs opfyldelse heraf. 

Venligst bekræft, at mindstekrav over nødvendig behandlingskapacitet (Nr. 6) kan 

opfyldes ved/via underentreprenørs opfyldelse heraf. 

 
Svar: Tilbudsgiver kan basere sig på underleverandørers formåen, og jf. SB, afsnit 2.1.4 kan til-
budsgiver anvende underleverandører under nærmere angivne vilkår. 


