
 

 

Spørgsmål og svar nr. 3 

Dato 27. februar 2017 

 

 

 

 

Afsætning af mineralsk affald 

 
Nedenstående spørgsmål er gengivet opdelt med numre i forlængelse af spørgsmål og svar 
nr. 1, og 2 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. 
 

20.  

Kan I beskrive ind- og udvejningsrutinerne? 

 
Svar: Chaufføren foretager selv ind- og udvejning ved brug af stregkode, der udleveres af Reno 
Djurs. Reno Djurs kan oprette entreprenørens biler i vejesystemet, inden bortkørsel af affaldet, 
hvilket letter første vejning. Selve ind- og udvejningen af en lastbil kan foretages på under 1 minut 
(for hver vejning)  men der kan forekomme ventetid, hvis der er flere biler i kø. Ventetiden er nor-
malt højst et par minutter, men der kan  især om morgenen fra 7 til 7.30  være ventetid på ca. 
10 minutter for indvejning (men normalt ikke ved udvejning). 
  

21.  

Kan I angive lastetiden pr lastbil? 

 
Svar: Vi henviser til SB, afsnit 3.3 samt til svar nr. 15 (i Spørgsmål og svar nr. 1). 
 

22.  

Vi kan ikke håndtere støvende affald, dette i forhold til miljø og arbejdsmiljø. Så-

fremt affaldet optræder støvende, er der behov for nedvanding i forbindelse med ud-

gravningen. Vil I bekræfte at Reno Djurs sikrer at affaldet ikke er støvende når det 

lastes på lastbilen? 

 
Svar: Vi henviser til svar nr. 14 (i Spørgsmål og svar nr. 1), og kan supplere: Reno Djurs er indstillet 
på at vande affald, der er særligt støvende ved læsningen, men tager i øvrigt ikke ansvar for affal-
det (herunder eventuelt støvende affald), når affaldet er læsset på entreprenørens biler. Entrepre-
nøren overtager det fulde ansvar for affaldet, når dette er læsset på entreprenørens biler. 
 

23.  

Kan I angive en ca. densitet på affaldet? 

 
Svar: Vi henviser til svar nr. 11 (i spørgsmål og svar nr.1). 

 
 


