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Kravspecifikation – Indkøb af affaldsbeholdere 

1. Opgavens omfang 
Hedensted Kommune overgår med virkning fra 1. maj 2021 til en ny affaldsordning, i overensstemmelse 
med den vedtagne kommunale affaldsplan. I forbindelse med den nye affaldsordning skal der indsamles 
dagrenovation fra fortrinsvis fraktionsopdelte beholdere. Ydelsen vedr. indsamlingen af dagrenovation 
er udbudt særskilt. 
 
Dette udbud om fatter følgende: Indkøb af tohjulede affaldsbeholdere og firehjulede affaldscontainere; 
forberedelse til anvendelse ved adresser i Hedensted Kommune, samt udbringning af affaldsbeholderne 
i Hedensted Kommune og registrering af de enkelte beholdere til den pågældende husstand i 
Ordregivers affaldsregistreringssystem RenoWeb. 
 
I nærværende kravspecifikation fremgår kravene til hhv. affaldsbeholderne og udførelsen af de 
forbundne tjenesteydelser. Desuden er der indarbejdet beskrivelse af de elementer, der vil blive 
evalueret på i forbindelse med den kvalitative bedømmelse af affaldsbeholderne, såvel som beskrivelse 
af den tilbudte plan for udbringning af affaldsbeholderne til husstandene. 

2. Overordnede krav 
Delaftale 1 og Delaftale 2 
Affaldsbeholderne skal kunne overholde DS/EN 840-1:2020, eller tilsvarende og DS/EN 840-2:2020, eller 
tilsvarende i relation til de respektive beholderstørrelser og -typer, samt DS/EN 840-5:2020, eller 
tilsvarende og DS/EN 840-6:2020, eller tilsvarende. 

 
Eventuelle krav som ikke er opfyldt, må ikke medføre forringelser i produktet, hvilket skal kunne 
dokumenteres. 

 
Alle produkter skal være CE-mærkede jf. bekendtgørelse nr. 693 af 10/06/2013. 
 
Nedenstående skema angiver i oversigtsform forskellige forhold for beholderne, der i øvrigt er beskrevet 
i de følgende afsnit. 
Delaftale 1: 

 Opdelte beholdere Ikke-opdelte 
beholdere 

Beholderstørrelse 240L 240L 240L 
Rumopdeling 50/50 60/40 Nej 

Antal 20935 20971 1469 

Lågtype Todelte, 
sidehængslede 

Todelte, 
sidehængslede 

Enkeltlåg eller 
sidehængslede 

 
 
Delaftale 2: 

 Ikke-opdelte beholdere 
Beholderstørrelse 660L 

Rumopdeling Nej 
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Antal 1338 

Lågtype Konventionelle 
 

3. Garanti og garantiperiode 
Leverandøren skal indestå for beholdernes og disses enkeltdeles funktioner, egenskaber og ensartede 
udseende i en periode på minimum fire år fra tidspunkt for levering af den enkelte beholder.  
Ved mangler på de leverede beholdere (og disse enkeltdele) der ikke med overvejende sandsynlighed 
kan tilskrives andre faktorer er det Leverandørens pligt, i henhold til garantien, at udskifte den eller de 
manglende dele af beholdere eller hele beholdere der måtte være omfattet af en mangel, eller 
alternativt som det mindre i det mere godtgøre Ordregivers udgifter ved at foretage udskiftningen selv. 
Denne pligt består i hele garantiperioden. Der vil ikke fra det første konstaterede tilfælde være tale om, 
at det vil blive forlangt udbedret af Leverandøren, men såfremt Ordregiver over en kortere eller længere 
periode kan identificere en tendens, der peger i den retning vil kravet blive rettet mod Leverandøren. 
Bemærk, at såfremt den vindende leverandør har tilbudt en længere garantiperiode er det denne, der 
udgør den ovenfor nævnte garantiperiode. 

 
 
 
 

Som et led i at sikre de bedste vilkår for denne aftales opfyldelse, såvel som den bedst mulige ydelse til 
borgerne for færrest penge, skal Leverandøren forud for påbegyndelse af den nye affaldsordning (1. maj 
2021) deltage i møder med Ordregivers renovatør. På møderne sikres det ved fælles gennemgang af 
renovatørens indsamlingskøretøjer og af de indkøbte affaldsbeholdere, at indsamlingskøretøjerne er 
indstillet korrekt til at håndtere affaldsbeholderne. Det forudsættes, at det er nødvendigt, at der 
foretages opfølgende møder gennem de næste år. Leverandøren forpligter sig til i alt tre møder indenfor 
aftalens første år, og efterfølgende ét møde pr. år i de næste fire år. Deltagelse i disse møder sker uden 
særskilt vederlag til Leverandøren. 

4. Udformning 
Delaftale 1 og Delaftale 2: 
Beholderne skal være udformet med runde kanter samt indre og ydre glatte flader, så der sikres en høj 
hygiejnestandard, og som reducerer behovet for rengøring til et minimum. 
Beholderne må ikke have nuanceforskelle i farven imellem krop og låg. 
Alle beholdere skal generelt leve op til vejledninger, anbefalinger og krav i AT-vejledning D.2.24. 
Alle beholdere skal være konstrueret, så de kan tømmes af en komprimatorbil med gængs indretning og 
af nyere dato. 
Alle todelte beholdere skal være konstrueret, så de kan tømmes af en to-kammer komprimatorbil med 
gængs indretning og af nyere dato. 
I forbindelse med anvendelsen af beholdere i den daglige drift skal der være mærkater på beholderne, 
der vejleder brugerne til at foretage den korrekte sortering i fraktioner. Disse mærkater skal forud for 
aflevering af beholderne til brugsadresserne i Hedensted Kommune være monteret i de dertil indrettede 
felter på beholderne. Felterne skal være helt glatte i struktur, så mærkaterne hæfter bedst muligt derpå. 
Områderne er på forsiden af beholderne (samme side som håndtagene) og ovenpå lågene. Størrelsen 
på områderne fremgår af det nedenfor anførte skema for hver enkelte beholdertype. 
Der må anføres firmalogo udenpå beholderne i prægning, med maksimalt følgende mål: 5 cm x 5 cm. 
 

Evaluering – Garantiperiode (Delaftale 1 og Delaftale 2): Det vægter positivt, hvis der 
tilbydes en længere garantiperiode udover de fire år.
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Beholdertype /-størrelse Felter til mærkater på forsiden 
(siden med håndtag) 

Felter til mærkat på låg 

240L todelte 2 felter á hver 10x30cm (BxL), 
adskilt af min. 3cm. 

2 felter; 1 felt på hver side af låget, 
hver 10x30cm (BxL) 

240L ikkedelte 1 felt á 10x30cm (BxL) 2 felter; 1 felt på hver side af låget, 
hver 10x30cm (BxL) 

660L 1 felt á min. 30x30cm 1 felt á min. 30x30cm 
 
De ovenfor nævnte felter er de mindste størrelser af de områder, der skal være egnet til påsætning af 
mærkater. 

 
 
 

5. Skillevæg  

Delaftale 1: 
240L affaldsbeholdere skal forsynes med skillevæg vinkelret på hjulakslen i den antalsfordeling, der 
fremgår af skemaet i afsnit 2 og som er gengivet i Bilag 1 - Tilbudsliste. I det omfang der skal være en 
skillevæg skal denne give en rumfordeling på enten 60/40 % eller 50/50 % afhængig af formålet med 
beholderen. 
For de beholdere der skal anvendes til restaffald/madaffald skal skillevæggen være placeret så de 60% 
er til venstre, set fra den ende, hvor håndtagene er monteret.  
For de beholdere der skal anvendes til bløde/hårde genanvendelsesfraktioner skal skillevæggen være 
placeret så der opnås 50/50% fordeling.  
 
Skillevæggen skal sidde på samme relative position i top og bund og være stabil, og være af en 
velafprøvet type i kraftig plast, eksempelvis med profilering for øget stivhed og styrke. Skillevæggen skal 
være så stabil, at den ikke bøjer, selv når der indsamles tunge fraktioner i beholderens ene side.  
 
Der må være en kant på skillevæggen i toppen i det omfang, at affaldet uhindret kan glide ud af 
beholderen, samt at skillevæggen er monteret på en sådan måde, at konstruktionen er holdbar. 
Fastgørelse af skillevæg skal være foretaget på en måde, der er holdbar, og evt. fastgørelse, der er 
forskellig i plasttype fra skillevæggen og kroppen skal nemt kunne skilles ad igen. 

 
 
 

Evaluering - Kvalitet (Delaftale 1): Tilbudsgiver skal beskrive skillevæggens udformning 
og montering. Der vurderes på materialesammensætning, holdbarhed af montering og 
produkt samt lethed for udskiftning af reservedelen og efterfølgende adskillelse.

Evaluering – Kvalitet (Delaftale 1 og Delaftale 2): Tilbudsgiver bedes beskrive hvordan 
udskiftninger af enkeltdele foregår. Det vægter positivt, at adskillelse og udskiftning 
foretages så nemt som muligt for Ordregiver. Punktet evalueres på baggrund af 
afprøvning af de fremsendte vareprøver (beholder plus reservedele) ved udskiftning på 
baggrund af fremsendte vejledning. Der lægges særlig vægt på udskiftning af låg og hjul 
(inkl. hjulaksel).

Evaluering – Kvalitet (Delaftale 1 og Delaftale 2): Ved afprøvning evalueres der på 
beholderens funktionelle egenskaber (herunder håndtag og disses placering og 
udformning) samt oplevet stabilitet under kørsel.
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Det understreges, at garantien også omfatter skillevæggen og dennes montering. 

6. Produktmateriale, mv. 
Delaftale 1 og Delaftale 2: 
Samtlige beholdere skal være produceret af en plasttype, der er frostsikker, slagfast samt UV-bestandig. 
De tilbudte beholdere skal kunne oparbejdes til plast igen, og må ikke indeholde cadmium (Cd) eller PVC. 
Andelen af genanvendt plast skal være minimum 30%. 

Det er endvidere et krav, at beholderne skal være fremstillet ved anvendelse af sprøjtestøbningsteknik. 
Beholderne skal være udformet med runde kanter samt indre og ydre glatte flader, så der sikres en høj 
hygiejnestandard. 
Dele af metal, der indgår i beholderne, skal som minimum være korrosionsbeskyttede eller fremstillet 
af rustfrie metaller. 
 
Delaftale 1: Der må ikke være drænhul i beholderne. 
 
Delaftale 2: Der må være drænhul i beholderen, såfremt der ved levering er monteret tætsluttende 
skrueprop i dette. 
 
Beholderne skal leveres i én af leverandørens standardfarver, der så tæt som muligt på én af følgende 
grønne nuancer RAL 6007, RAL 6009 og RAL 6020 på såvel krop som låg. Endelig RAL-farve vil blive 
fastlagt i forbindelse med indgåelse af kontrakt. 
Beholderne skal være forsynet med et normeret 30 mm hul i beholderens karm som chip nest for ID-
tag. 

7. Låg til beholdere 
Delaftale 1 og Delaftale 2: 
Generelle krav til låg til alle beholdere: 
Lågene skal kunne lukke beholderen tæt og sikre en fuldstændig beskyttelse mod indtrængning af vand 
i forbindelse med nedbør. 
Lågene skal kunne udskiftes i tilfælde af behov for reparation. 
Konstruktionen af låg skal være solid, og garantien gælder også for lågkonstruktionen. 
 
Delaftale 1: 
Krav til 240-liters beholdere: 
Disse beholdere skal leveres både uden og med skillevæg, jf. ovenstående fordeling. 
De todelte beholdere skal leveres med sidehængslede låg 
For de ikke-opdelte beholdere er det op til Tilbudsgiver om de vil tilbyde sidehængslede låg eller enkelt-
låg. 
 

Evaluering - Kvalitet: Det vægter positivt, at der kun anvendes samme type plast i den 
enkelte beholdertype. Det vil i mindre grad have en positiv vægt, at evt. dele der enten 
ikke er af plast eller som er af en anden type plast let og hurtigt kan skilles fra de øvrige 
dele. 
Punktet evalueres på baggrund af tilbudsgivers besvarelse/beskrivelse og på baggrund af 
afprøvning af vareprøver.



Fællesindkøb Midt  Bilag 2 – Kravspecifikation Delaftale 1 og Delaftale 2 
Affaldsbeholdere, miljøkasser, køkkenspande til Hedensted Kommune 
 Version: 21.08.2020 

Side 6 af 11 

Evaluering – Kvalitet (Delaftale 1): Det vægter positivt, at låget er af en god kvalitet og 
af en udformning, der sikrer let anvendelse for borgernes daglige brug af beholderne.
Punktet evalueres på baggrund af tilbudsgivers besvarelse/beskrivelse og på baggrund af 
afprøvning af vareprøver.

 
 
Delaftale 2: 
Krav til 660-liters beholdere: 
Disse beholdere skal leveres med låg, der er hængslede på modsatte side af løftekanten. 
Beholderne er ikke opdelte. 

8. Løftekant 
Alle beholdere skal kunne løftes af en kamlift og være konstrueret for tømning med 
indsamlingskøretøjer med tokammer-komprimatorer. Løftekanten (gribekanten) på 240-liters og 660-
liters beholdere skal være en DIN-gribekant, form A i henhold til DS/EN 840, del 1 og del 2 (figur 2) eller 
form C (AFNOR). 

9. Hjul 
Delaftale 1: 
På tohjulede beholdere skal hjulenes diameter være min. 250 mm. 
 
Delaftale 2: 
På firehjulede beholdere skal hjulenes diameter være min. 200 mm., og hjulene skal være drejelige og 
kunne udskiftes. Alle beholdere med fire hjul skal leveres med bremseanordning på de to hjul, der er på 
forsiden (hvor låget åbnes fra). 
 
Delaftale 1 og Delaftale 2: 
Rullebanerne skal være udført i halvelastisk og støddæmpende gummi eller tilsvarende materiale, som 
sikrer stød- og støjdæmpning under kørsel. 
Hjullejerne skal være vedligeholdelsesfrie, hvorved forstås, at lejer ikke skal smøres eller på anden måde 
vedligeholdes. 

10. Reservedele 
Delaftale 1 og Delaftale 2: 
Tilbuddet skal omfatte levering af reservedele til udskiftning af dele på beholderne. 
Reservedele omfatter hjul, aksler, låg, hængsler, hængseldele og skillevægge. 
Reservedele skal leveres til en specificeret adresse i Hedensted Kommune. Ved kontraktstart er denne 
adresse Gammelgårdsvej 6, 7130 Juelsminde. 
Ordregiver forventer at indkøbe reservedele svarende til almindelig udskiftning/slitage. Hver ordre vil 
være på min. 100 stk. af den pågældende reservedel for Delaftale 1. Mindste ordrestørrelse for Delaftale 
2 er på min. 25 stk. af den pågældende reservedel. 

11. Supplerende køb af beholdere 
Delaftale 1 og Delaftale 2 
Jf. kontrakten har Ordregiver option på at foretage suppleringskøb af de udbudte beholdere i en periode 
på 6 år fra dato for første leverance af hovedleverancen.  
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Ved indkøb af beholdere som suppleringskøb vil hver bestilling være på min. 25 styk komplette 
beholdere. De 25 styk er gældende for den enkelte delaftale (1 og 2). 
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Krav til montage, klargøring og mærkning af beholdere 

12.  Generelt 
Delaftale 1 og Delaftale 2: 
Leverandøren skal udføre al klargøring af beholdere. 
Montering og klargøring skal (bortset fra montage af aksel og hjul) foregå i en hal, som er opvarmet til 
minimum 5 grader celsius, og beholderne skal være akklimatiserede til rumtemperatur inden montagen 
påbegyndes. 
Leverandøren skal stille lokale til rådighed for egen montering, klargøring og mærkning af beholdere. 
Leje og drift af lokalerne skal være indeholdt i de afgivne enhedspriser og er derudover Ordregiver 
uvedkommende. 
Leverandøren er ansvarlig for og afholder samtlige omkostninger ved bortskaffelse af eventuel 
emballage mv. i forbindelse med leverancen. Leverandøren forpligter sig til forsvarlig bortskaffelse af 
affald og genanvendelige fraktioner i overensstemmelse med de sorteringsvejledninger, der er 
gældende det pågældende sted montering, klargøring mv. foretages. 
 

13.  Montage og samling 
Delaftale 1 og Delaftale 2: 
Arbejdet med montage og samling består i hovedtræk af følgende: 

 Montage af hjul og aksel på beholderne. 
 Montage af skillevæg (Delaftale 1) 
 Montage af låg 
 Montage af RFID tag i chip nest 
 Påsætning af mærkater og adresselabel 

 

14.  Mærkater og labels 
Delaftale 1 samt Delaftale 2: 
Leverandøren skal påsætte mærkater med piktogrammer for fraktionerne samt adresselabel på alle 
beholdere. 
De tilbudte enhedspriser for beholdere skal omfatte påsætning af mærkater og labels. 
 
Delaftale 1: 
Leverandøren skal påregne at påsætte 4 stk. mærkater og 1 stk. adresselabel på hver todelte beholder. 
For 240-liters todelte beholdere gælder følgende, hvor forsiden defineres som den side med 
kørehåndtag: 

 På forsiden skal der påsættes 2 mærkater. 
 På beholderens højre sidestykke skal der øverst oppe påsættes en adresselabel. 
 På oversiden af hver del af låget skal der påsættes et stk. mærkat. 

 
For 240-liters ikkedelte beholdere gælder følgende, hvor forsiden defineres som den side med 
kørehåndtag: 

 På forsiden skal der påsættes 1 mærkat. 
 På beholderens højre sidestykke skal der øverst oppe påsættes en adresselabel. 
 På oversiden af låget skal der påsættes 1 mærkat. 
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Delaftale 2: 
For 660-liters beholdere gælder følgende, hvor forsiden defineres som den side med håndtag til at åbne 
beholderens låg: 

 På forsiden skal der påsættes et stk. mærkat. 
 På beholderens venstre sidestykke skal der øverst oppe påsættes en adresselabel 
 På indersiden af låget skal der påsættes et stk. mærkat. 

 
Delaftale 1 og Delaftale 2: 
Den endelige udformning og størrelser af de enkelte mærkater og adresselabels, vil blive tilpasset de 
valgte beholdere. De områder på beholderen hvor der skal monteres en mærkat eller en label, skal være 
rengjort for evt. olie- og fedt-rester. Der skal rengøres og monteres efter anvisning fra producenten. 
Mærkater og labels vil være til rådighed efter kontraktindgåelsen. Materialet leveres som udgangspunkt 
af Ordregiver.  
Alle mærkater bliver trykt på selvklæbende, vandfast og UV-bestandig folie i et format, der passer på de 
valgte modeller af beholdere. 

15. Montage af RFID-tag 
Delaftale 1 og Delaftale 2: 
Hvis montage af RFID tag ikke allerede er foretaget på fabrik skal disse monteres. 
Tags skal være RFID tags (Radio Frequency IDentification) til montering i 30 mm hul (chip-nest) i 
beholdernes karmkant. 
Tags skal være i overensstemmelse med DIN 30745, DS/EN 14803:2020, eller tilsvarende. Normerne 
beskriver dataformat (64 bit) samt frekvens 134,2 kHz i henhold til DS/ISO 11784:1997, DS/ISO 
11785:1997, eller tilsvarende. 
Tags skal være med cirkelformet spole. 
Det kræves, at tags kan læses i en afstand på minimum 15 cm, når affaldsbeholderen er anbragt i 
kamliften (løfteanordningen) på indsamlingskøretøjet. 
Transmissionsprincip for tags skal være HDX (Half Duplex). 
Tags skal monteres fast i chip nest, så de ikke kan falde ud ved brug på et indsamlingskøretøjs lift. 
Indkapsling af chippen må ikke indeholde PVC. 
Tags skal være vandtætte og minimum overholde tæthedsklasse IP67. Tags skal kunne fungere inden for 
temperaturområdet -40 grader C til +85 grader C samt kunne holde til de vibrationer, der forekommer 
på en lift. 
 

16.  Mærkning af beholdere og parring/synkronisering af data 
Delaftale 1 og Delaftale 2: 
Når RFID-tags og adresselabel med stregkode er monteret på beholder, skal id-numrene på dem 
”parres” digitalt. Til parringen skal Leverandøren stille håndscannere til rådighed. 
Data fra parringen skal opsamles og knyttes sammen med øvrige data jævnfør afsnit 17 og 18 
herunder. 
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Krav til udbringning / evt. hjemtagning af beholdere 

17.  Generelt 
Delaftale 1 og Delaftale 2: 
Kommunen er inddelt i tre distrikter. Ordregiver udarbejder en udleveringsliste for hver af de tre 
distrikter, med angivelse af: 

 Adresse på de enkelte leveringssteder 
 Beholdertype, beholderstørrelse og antal 
 Evt. beholder som skal hjemtages 

 
Udleveringslisterne leveres af Ordregiver til leverandøren i digital form som kommasepareret fil eller 
andet filformat efter nærmere aftale. Dette sker umiddelbart efter borgernes mulighed for omvalg af 
beholdersammensætning og vil ske forventeligt medio februar 2021. Herefter kan der udarbejdes 
udleveringsplan. 
Alle henvisninger til udleveringslisten i indeværende materiale er underforstået til den leverede digitale 
liste. 
Leverandøren udarbejder en udleveringsplan på baggrund af data fra Ordregiver. 
Udleveringsplanen skal indeholde ca. antal beholdere pr. uge, og hvilke områder den omfatter. 
Der skal udbringes beholdere således der startes med udbringning i landområder først og afsluttes med 
byområderne (defineret som indenfor bygrænserne i Tørring, Hedensted-Løsning og Juelsminde). 

 
 
Til hver enkelt leveringsadresse skal udbringes den fordeling af beholdere, der følger af de udleverede 
data fra Ordregiver. 
 
I forbindelse med levering af beholderne skal der påsættes tape/mærkat fra Ordregiver til brugerne, der 
angiver startdato for den nye ordning og hvornår brugerne må tage beholderne i anvendelse. 
Informationen leveres af Ordregiver til leverandøren. 
Som udgangspunkt skal der leveres to beholdere på hver adresse. 
Alle ydelser i forbindelse med udbringning skal udføres af leverandøren, og skal være indeholdt i 
enhedspriserne for udbringning. 

18.  Specifikt om udbringning 
Delaftale 1 og Delaftale 2: 
Arbejdet består i hovedtræk af følgende: 
Udkørsel af beholdere til den specifikke adresse som er anført i udleveringslisten. 
Herefter skal der foretages forskellige registreringer for hver beholder (iflg. nedenstående) og data 
herfra skal overføres direkte til Ordregivers IT-system, RenoWeb. 

Evaluering – Kvalitet (Delaftale 1): Tilbudsgivers plan for udbringning af beholdere.
Tilbudsgiver skal medsende plan for udbringning af beholdere. Planen skal indeholde 
beskrivelse af logistikken omkring udbringningen; angivelse af hvor mange personer og 
hvilke øvrige ressourcer der agtes anvendt til opgaven; logistikken ved udførelsen; 
maksimal kapacitet for udbringning – i tilfælde af der bliver brug for at opskalere 
kadencen for udbringning, og en tidsplan for udbringningen.
Der gives point efter i hvor høj grad de fremsendte beskrivelser sikrer en rettidig 
udbringning såvel som korrekt registrering af beholderne i RenoWeb.
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 Den aktuelle GPS-position registreres med håndscanner og parres med beholderens ID. 
Udleveringslisten skal opdateres og som minimum tilsendes Ordregiver dagligt. 
En optimal løsning vil være en webbaseret løsning, hvor alle registreringer i forbindelse med 
udleveringen bliver logget straks, og med online tilgang til aktuelle tidstro data. En sådan løsning vil blive 
prioriteret i forbindelse med evalueringen. 
 
De enkelte beholdere skal afleveres på grundejerens matrikel ved havegang eller indkørsel, umiddelbart 
inden for matrikelskel, og således at beholderne ikke hindrer adgangen. Hvis dette ikke er muligt, skal 
beholderen anbringes andet sted på matriklen, så den ikke er til gene. 
Ved endt levering skal de enkelte beholdere være færdigmonteret som anført samt fremstå rene. 
Udbringningen skal foretages således, at det er til mindst mulig gene for brugerne. Dette indebærer, at 
arbejdet ikke må medføre unødig støj eller anden forurening af omgivelserne, og at udbringningen skal 
ske, uden at brugernes eller det offentliges ejendomme beskadiges. 
Udbringning af beholdere skal ske på hverdage i tidsrummet kl. 07.00 til kl. 20.00, og på lørdage/søndage 
fra kl. 8.00 til kl. 18.00. 
Udbringning af beholdere må ikke varetages af fritidsorganisationer eller lignende, og der skal anvendes 
kvalificerede medarbejdere over 18 år. I udbringningsperioden skal leverandøren eller leverandørens 
repræsentant have tæt kontakt til Ordregiver, og kontaktpersonen skal have kompetence til at træffe 
selvstændige beslutninger. 

19.  Information om udbringning af beholdere 
Delaftale 1 og Delaftale 2: 
Ordregiver udarbejder og forestår offentliggørelse og udsendelse af information til borgere og 
virksomheder om udbringning af beholdere forud for påbegyndelsen af udbringningen. 

20. Indsamling af beholdere 
Delaftale 1 og Delaftale 2: 
De eksisterende beholdere der indsamles i Hedensted Kommune skal indgå som led i en produktion, 
hvori min. 80% af plastindholdet genanvendes. Dokumentation for produktionen skal medsendes 
tilbuddet. 
 
Delaftale 1: De omfattede beholdere står ved hver husstand, (og i enkelte tilfælde ved virksomheder 
og institutioner) og skal indsamles efter den nye ordning er trådt i kraft og de nye beholdere er taget i 
brug.  
Alle beholdere skal være indsamlet indenfor 4 uger efter 1. maj. Det bemærkes dog, at det er muligt at 
indsamle de første beholdere allerede fra dato for sidste tømning, hvilket vil være op til 14 dage før 1. 
maj. 
 
Delaftale 2: De omfattede beholdere står ved institutioner og virksomheder og skal indsamles efter 
den nye ordning er trådt i kraft og de nye beholdere er taget i brug.  
Alle beholdere skal være indsamlet indenfor 4 uger efter 1. maj. Det bemærkes dog, at det er muligt at 
indsamle de første beholdere allerede fra dato for sidste tømning, hvilket vil være op til 14 dage før 1. 
maj.


