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1 Kravspecifikation – Indsamling af dagrenovation og 
genbrugsfraktioner

I kravspecifikationen er:
 Udbyder/Ordregiver omtalt som Hedensted Kommune
 Tilbudsgiver er omtalt som Renovatør
 Tilbudssum er omtalt som entreprisesum
 Kontraktperioden omtalt som entreprisen 
 Hedensted Kommunes IT-system er en betegnelse for det for Hedensted Kommunes til enhver 

tid gældende affaldshåndteringssystem til håndtering af affaldsdata1

 Når der henvises til RFID-tags menes Tags baseret på DIN 30745/EN 14806 baseret på 
standarden ISO11784/11785, med HDX (Half Duplex), og dataformatet 64 bit og 134,2 kHz

”Spiraltag” – skal defineres.

1.1 Opgavens omfang
Udbuddet omfatter indsamling i Hedensted Kommune og transport af kildesorteret dagrenovation såvel 
som øvrige sorteringsfraktioner, der fremgår af de til enhver tid gældende fraktionsdefinitioner. 
Indsamling og transport skal foregå i indsamlingskøretøjer med todelte komprimatorkamre. Kravene til 
opgavens udførelse og de anvendte indsamlingskøretøjer fremgår af nærværende kravspecifikation.

Entreprisen vil pr. 1. maj 2021 omfatte følgende:

 Ny ordning for indsamling af fire fraktioner, der indsamles i enkelt- eller tokamrede 
affaldsbeholdere: Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD); ’blød’ fraktion bestående 
pap/papir/karton og blød plast; ’hård’ fraktion bestående af metal, glas og hård plast; samt 
restaffald

 Ny ordning for indsamling af miljøkasser

I de to nedenstående afsnit beskrives den nye ordning og det estimerede omfang af denne.

Der findes statistiske datasæt for de seneste tre års indsamlede restaffald i affaldsbeholdere i hele 
Hedensted Kommune. Dataene gøres tilgængelige i et forsøg på at give alle potentielle tilbudsgivere lige 
mulighed for at kunne beregne og afgive det mest konkurrencedygtige tilbud. Datasættene findes i Bilag 
7 – Historiske data. Den hidtidige affaldsordning har været bygget op omkring vejning af affald, hvorfor 
affaldsmængderne er angivet i kg. Det bemærkes i denne forbindelse, at der i tallene for 2019 fremgår 
adresser på ca. 100 sommerhuse og ca. 50 lejligheder i etageejendomme, med affaldsmængden 0 kg. 
Dette skyldes, at husstandene er overgået til nedgravede affaldsbeholdere.

1 Hedensted Kommunes IT-system vil være enten Seerup ITs Affald Online eller Swecos RenoWeb. 

Det er således ét af disse to systemer, som Tilbudsgiveren skal sørge for en velfungerende snitflade 

til, både i forbindelse med driftsstart af entreprisen såvel som igennem hele kontraktperioden.

Kommentar [JHJ1]:  Hvilke tags agtes anvendt? Er der 
truffet beslutning om det? Hvem ved hvilke tags der 
skal anvendes?

Kommentar [JHJ2]:  Laurids undersøger.
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2 Overordnet beskrivelse af ny ordning
Hedensted Kommune vil med den nye affaldsordning indføre kildesorteret dagrenovation; primært i to-
kamrede 240-liters beholdere. Der er dog mulighed for, at der ved større behov kan tilvælges følgende: 
yderligere to-kamrede 240-liters beholdere, enkeltkammers 240-liters beholdere, eller enkeltkammers 
660-liters beholdere. 

Den nye ordning består af indsamling af kildesorteret dagrenovation i beholdere (2-delte og ikke-delte) 
samt minicontainere.  Indsamlingen skal ske i indsamlingskøretøjer med 2-delte komprimatorkamre. 
Den nye ordning omfatter nedenstående typer af beholdere og minicontainere. Der er ikke planer om 
indførelse af yderligere typer af beholdere:

 2-hjulet beholder, 240 l to-kamret
 2-hjulet beholder, 240 l enkeltkamret
 4-hjulet beholder, 660 l enkeltkamret

Beholderne er ikke indkøbt endnu, men løftekanten på beholderne vil være i overensstemmelse med 
enten 1) afnor/form c eller 2) din/form A, hvorfor løftekammen på indsamlingskøretøjets 
komprimatorer skal passe til den af disse der vælges. Hvilken løftekant der vælges meddeles den 
vindende tilbudsgiver min. 5 måneder før kontraktstart.

De to-delte 240-liters beholdere, der udgør langt størstedelen af antallet og anses som 
standardløsningen, vil være opdelt 60/40 i følgende fraktioner. 

Indsamlingen gælder nedenstående fire fraktioner, der skal indsamles i indsamlingskøretøjer med to-
kammerløsning:
Følgende to fraktioner indsamles i udgangspunktet hver fjerde uge:

 ’blød’ fraktion bestående pap/papir/karton og blød plast 
 ’hård’ fraktion bestående af metal, glas og hård plast

Følgende to fraktioner indsamles i udgangspunktet hver anden uge:
 Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD)
 Restaffald

Nye beholdere og minicontainere monteres med RFID-tags og udbringes til borgerne. Der skal gives en 
optionspris på dette på Bilag 1 - Tilbudsliste. I forbindelse med tømning skal alle beholdere og 
minicontainere automatisk registreres på komprimatorbilerne.

Borgerne står selv for nødvendig rengøring af beholderne. 

Ordningen vil desuden bestå af indsamling af en femte fraktion i form af miljøkasser med miljøfarligt 
affald. Miljøkasserne vil have rumfang på ca. 21 liter, og det er et krav, at indsamlingskøretøjerne kan 
hente minimum 8 kasser pr. gang der aflæsses på omlastestationen.

2.1 Omhandlede fraktioner
Henteordningen består af i alt 5 affaldsfraktioner:

Følgende to fraktioner afhentes hver fjerde uge:

Kommentar [JHJ3]:  Formulering fra andet udbud: 
Krav til tømningsaggregat og liftsystem.
Indsamlingskøretøjerne til tømning af de 2-delte beholdere skal være 
udstyret med en fast skillevæg i opsamlingskammeret og fast 
skillevæg i en 2-delt bagende for derved at minimere risikoen for 
sammenblanding af de indsamlede affaldsfraktioner.
Indsamlingskøretøjernes tømmeaggregat skal til enhver tid kunne 
tømme det af SGA anvendte opsamlingsudstyr og skal derfor være 
opbygget med en liftkam og et liftsystem efter DS/EN-1501-normen 
i forhold til anvendte tænder på liftkammen (universal/diamant-
form), låsesystem på liften, cyklustid, lifthastighed og placering af 
fangbom m.v.
Indsamlingskøretøjerne skal være monteret med en dråbeformet 
fangbom, der overholder DS/EN-1501-normen og derved bidrager 
til, at de anvendte affaldsbeholdere og minicontainere til en enhver 
tid kan tømmes med minimum af risiko for beskadigelse.
Renovatøren skal sikre at indsamlingskøretøjerne m.m. 
understøtter at beholderne tømmes uden beskadigelse.

Renovatøren skal sikrer sig, at alle relevante og funktionelle dele af 
liftsystemet som liftkam, låsesystem, cyklustid, fangbom m.v. til 
enhver tid overholder DS/EN-1501-normen og at funktionaliteten 
kontrolleres og dokumenteres minimum hvert kvartal som en del af 
driftsrapporten.

Kommentar [JHJ4R4]:  Jacob undersøger nærmere
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- ’blød’ fraktion bestående pap/papir/karton og blød plast 
- ’hård’ fraktion bestående af metal, glas og hård plast

Følgende to fraktioner afhentes som udgangspunkt hver anden uge:
- Organisk affald (Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD))
- Restaffald 

For restaffald er der for 660-liters minicontainere også tale om ugetømning.

Miljøkasser indsamles efter behov når de stilles frem.

Nedenstående er en skematisk oversigt over det estimerede antal tilmeldte beholdere i den nye ordning, 
baseret på Hedensted Kommunes bedste skøn på udbudstidspunktet. 

Antal beholdere, størrelse, indhold
Ordning Blød/hård 

to-delt
Mad/rest 
to-delt

Blød 
240

Hård 
240

Mad 
240

Rest 
240

Blød 
660

Hård 
660

Rest 
660

Rest 660 
ugetømning

Helårsboliger 18.818 18.854 228 173 315 725 437 393 150 318
Sommerhus 1472 1472
Lørdags-
tømning 147 147 6 6 10 6 16 14 10

4 ekstra 
tømmedage 329 329

Lørdag + 4 
dage 169 169

Ovenstående er udtryk for en ’oversættelse’ af de nuværende data til de nye beholdertyper. 
Mellemregningerne for oversættelsen fremgår af Bilag 8 – Estimeret beholderkonvertering. Fra 
december 2020 gives borgerne mulighed for at til- eller fravælge beholdere og vælge andre størrelser 
eller antal. Det forsøges dermed sikret, at Renovatøren har det bedst mulige billede af hvordan 
ordningen vil være fra maj 2021 forud for planlægningen af de enkelte ruter. 
Igennem hele entreprisen har enhver husstand, institution mv. desuden mulighed for at ændre valg af 
beholderantal efter behov, dog kun således enhver husstand og institution til enhver tid har beholdere 
der kan rumme alle fem fraktioner.

2.1.1 Pap/papir/karton/blød plast

Indholdet af fraktionen vil være som angivet i den til enhver tid gældende sorteringsvejledning fra 
Hedensted Kommune. Fraktionen består ved kontraktstart af pap/papir/karton/aviser/reklamer og blød 
plast (sorteret i opsamlingsposer). Hedensted Kommune vil informere borgerne om sortering med 
henblik på at minimere uhygiejnisk karton, papir og blød plast.
Ved start af ordningen forventer Hedensted Kommune, at denne fraktion vil bestå af ca. 2.650 tons 
årligt. Den estimerede mængde er nødvendigvis forbundet med stor usikkerhed, idet der ikke kan 
angives hvor mange borgere der vælger selv at transportere eksempelvis pap til genbrugsstationerne.

Fraktionen må i forbindelse med indsamling komprimeres og skal transporteres i indsamlingskøretøjer 
med to kamre, hvor det andet kammer anvendes til den ’hårde’ fraktion bestående af metal, glas og 
hård plast.
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2.1.2 ’Hård’ fraktion, bestående metal, glas og hård plast (MGP)

Genanvendelsesfraktionen indeholder hvad der er angivet i den til enhver tid gældende 
sorteringsvejledning fra Hedensted Kommune:

- Glas og flasker
- Metal- og konservesdåser, andre mindre metaldele 
- Plastflasker
- Plastbakker

Hedensted Kommunes estimat af antal beholdere og de tilhørende mængder i liter fremgår af 
ovenstående skema. Det forventes, at denne fraktion som oftest vil være fyldt ved de enkelte husstande.
Ordningen vil kunne udvides til andre typer materiale end emballage i de eksisterende beholdere. 

Ved start af ordningen forventer Hedensted Kommune, at denne fraktion vil bestå af ca. 770 tons årligt. 
Den estimerede mængde er nødvendigvis forbundet med stor usikkerhed, idet der ikke kan angives hvor 
mange borgere, der vælger selv at transportere eksempelvis glas og metaldåser til genbrugsstationerne.

Fraktionen må ikke komprimeres.

2.1.3 Miljøkasser

Fra kontraktstart 1. maj indfører Hedensted Kommune miljøkasser ved alle helårsboligenheder inkl. 
etageejendomme. Ordningen kan dog senere, efter Hedensted Kommunes beslutning herom, udbredes 
til sommerhusområder også.
Indholdet af miljøkasserne vil være angivet i den til enhver tid gældende sorteringsvejledning fra 
Hedensted Kommune.

Hedensted Kommune forventer, at hver boligenhed, efter en indkøringsperiode, i gennemsnit afleverer 
1 kasse årligt. Der må dog forventes en ”pulterkammer-effekt” ved opstart. 
Hvert indsamlingskøretøj skal kunne med tage min. otte miljøkasser pr. gang der køres til 
omlastestationen.
Hedensted Kommune forventer, at Renovatøren skal indsamle ca. 19.500 miljøkasser pr. år, når 
ordningen er fuldt implementeret.

2.1.4 Organisk affald (Kildesorteret organisk dagrenovation – KOD)

Organisk affald vil blive betegnet som madaffald i Hedensted Kommunes sorteringsvejledninger. 
Organisk affald består af alle madvarer, blomsterafklip og lignende som angivet i den til enhver tid 
gældende sorteringsvejledning fra Hedensted Kommune.
Det organiske affald er emballeret i plastposer, som leveres til borgerne i Hedensted Kommune. 
Udleveringen af poserne er ikke en del af denne kontrakt.

Fraktionen må komprimeres.

2.1.5 Restaffald

Restaffald dækker over forbrændingsegnet affald fra husholdninger og kommunale institutioner samt 
dagrenovationslignende affald fra tilmeldte virksomheder.
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Fraktionen ’restaffald’ må komprimeres.

Restaffaldet skal aflæsses før det organiske affald for at undgå, at forbrændingsegnet restaffald tømmes 
ud til genanvendelse som organisk affald.

3 Beholdere

3.1 2-hjulede beholdere og 4-hjulede minicontainere
Forud for driftsstart vil der blive opstillet nye 2-hjulede beholdere og/eller 4-hjulede minicontainere, 
medmindre der i forvejen findes materiel, som kan anvendes ved den nye ordning. Al materiel der 
fremadrettet skal anvendes bliver forsynet med chip og parret med tilhørsadressen samt forsynet med 
adresselabel.

De gamle beholdere som benyttes i Hedensted Kommunes nuværende ordning må ikke tømmes. 
Beholderne indsamles af Hedensted Kommune.

Standardløsningen for husstande i enfamilieshuse i den nye ordning er todelt med forholdet 60/40, 
mens andre beholdere ikke er delt, men beregnet til en af de i alt fire fraktioner (dvs. udover 
miljøkasser).

Borgerne instrueres i, at fraktionerne skal anbringes i tokamrede beholdere i henhold til nedenstående:

Beholder med blød, hhv. hård fraktion:
60%-kammeret: Papir/karton/pap/blød plast i opsamlingsposer
40%-kammeret: Metal/glas/hård plast

Beholder med organisk affald, hhv. restaffald:
60%-kammeret: Restaffald
40%-kammeret: Organisk affald

Hvis man ser indsamlingskøretøjet i kørselsretningen vil fraktionen med 60%-kammeret altid være til 
venstre.

De nye beholdere ejes af Hedensted Kommune, der også står for fornyelse af materiel i det omfang, at 
det vurderes at være nødvendigt eller i det omfang Hedensted Kommunes affaldsregulativ foreskriver 
det. 

Følgende beholdere er en del af ordningen:

Tohjulet beholder – 
tokamret 60/40

Tohjulet beholder – 
enkeltkamret 

Firehjulet minicontainer 
– enkeltkamret 

Fraktioner 240 liter 240 liter 660 liter
Restaffald og KOD X
’blød’ fraktion: Pap, papir, 
karton, blød plast og den 
’hårde’ fraktion metal, 
glas, hård plast (MGP)

X

Restaffald X X
KOD X
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’Blød’ fraktion: Pap, 
papir, karton og blød 
plast

X X

’Hård’ fraktion: metal, 
glas, hård plast (MGP) X X

Tohjulede beholdere er, uanset rumopdeling, med to-delt låg, hængslet på hver side af beholderen.

De fire-hjulede minicontainere er med enkeltlåg.

Renovatøren skal anvende indsamlingskøretøjer, der er indrettet til håndtering af alle de nævnte typer 
beholdere og indsamlingsfraktioner.

Renovatøren skal kunne tømme alle beholdertyper som Hedensted Kommune anvender.

Renovatøren skal kunne tåle af- og tilmeldinger samt omvalg, som er forårsaget af den fortsatte 
implementering og drift af det nye indsamlingssystem.

Renovatøren skal acceptere almindelige ændringer i borgernes (og institutionernes) valg af 
beholdertyper samt ændringer som følge af ændringer i Kommunens indbyggerantal og antal tilmeldte 
beholdertyper og tømningsfrekvenser.

Fordelingen på typer af beholdere og frekvenser fremgår af tilbudslisten. Fordelingen af materieltyper i 
tilbudslisten er opgivet som Hedensted kommunes bedste skøn ud fra de foreliggende datasæt. Der 
tages intet ansvar for hvorvidt den estimerede fordeling vil svare til den faktiske i driftsperioden.

3.2 Nedgravede affaldsstationer
For boligselskaber, andelsboligselskaber og ejerforeninger i etageejendomme er der mulighed for at 
etablere fællesløsninger, der fx kan være i form af nedgravede affaldsstationer. For sommerhusområder 
vil det også være muligt at overgå til fællesløsninger, såsom nedgravede affaldsstationer. 
Dette vil i givet fald betyde, at de udgår af den udbudte ordning. Hvis der i stedet vælges en fællesløsning 
i form af en fælles standplads for beholdere vil de forblive i den udbudte ordning.
Matrikler med kun én helårsbeboelse vil ikke kunne overgå til at anvende fælles affaldsløsninger.

Udbyder har ikke mulighed for at estimere antallet og omfanget af de der evt. måtte vælge at overgå, 
men estimater på økonomien i sådanne løsninger tilsiger, at der skal være tale om min. 40 husstande 
før der kan opnås en økonomisk gevinst ved at skifte til nedgravede affaldsløsninger. Der kan dog være 
andre motivationer for at skifte, som Udbyder ej heller har mulighed for at estimere omfanget af.

3.3 Miljøkasser
Miljøkasserne er ikke indkøbt endnu, men vil komme til at rumme ca. 21 l.
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4 Indsamling

4.1 Indsamlingsfrekvens
Inden udløbet af november måned (ved kontraktopstart dog februar, 2021) udarbejdes og fremsendes 
en bindende plan for tømning i det kommende kalenderår til Hedensted Kommune.

Entreprisen omfatter indsamling og transport af de fem angivne fraktioner fra parcelhuse, rækkehuse, 
etageboliger, landbrugsejendomme, sommerhuse, institutioner og tilmeldte erhvervsvirksomheder 
(kun restaffald). 

Den nye ordning vil som udgangspunkt være med 14-dagstømning. Der vil dog kunne være særlige 
forhold, som gør, at der nogle steder skal ske ugetømning.

Standardløsningen for husstande i enfamilieshuse i den nye ordning er to styk todelte beholdere med 
forholdet 60/40. Den ene beholder er til pap/papir/karton/blød plast i det største rum og 
metal/glas/hård plast i det mindste rum, og skal tømmes hver fjerde uge. Den anden beholder 
indeholder restaffald i det største rum og organisk affald i det mindste rum og skal tømmes hver anden 
uge.

For 660-liters minicontainere med restaffald kan der være ugentlig tømning. 

4.2 Generel beskrivelse af krav til procedure ved indsamling
Der er i Hedensted Kommune skel/skel-ordning. Der er desuden krav til hvordan beholderen skal vende, 
når borgeren sætter beholderen frem, således beholderen skal vende med håndtagene ud mod vejen.

Enkelte steder kan der, jf. beskrivelsen ovenfor, være tale om, at der kan oprettes fælles standpladser, 
der dækker et antal husstande.

Der er mulighed for at tilmelde husstanden aftale om afhentning af beholdere og/eller minicontainere i 
en standplads/standplads-ordning. Med standplads/standplads menes, at den enkelte 
beholder/container skal stilles tilbage på samme plads / samme orden, som de blev hentet.

Der skelnes i denne forbindelse mellem to standpladsordninger:
1) Op til 40 meter fra skel.
2) Fra 40-70 meter fra skel.

På Bilag 1 – Tilbudsliste skal der angives tillægspriser for de to ekstraydelser.

På udbudstidspunktet er der 2.245 beholdere med restaffald, der hentes i ordning 1). Disse er fordelt på 
2.036 adresser.

Alle 4-hjulede beholdere skal efterlades med låste hjul.

Ved større ejendomme og byfornyelsesområder er beholdere, ofte minicontainere, placeret i fælles 
standpladser, hvorfra Renovatøren afhenter og returnerer dem.

Efter afhentning af fraktioner skal porte/døre efterlades, som de blev forefundet. 

Alle helt eller delvist fyldte beholdere og minicontainere skal tømmes på de aktuelle tømmedage. 
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Færdsel på borgerens grund skal altid foregå ad ejendommens godkendte adgangsvej på anlagte veje 
og stier. Der må ikke laves genveje over private adresser eller skovarealer. 
Andre adgangsveje kan forekomme efter særlig aftale med Hedensted Kommune. 

Håndtering af beholdere og containere skal ske efter de angivelser, der er udstukket i de til enhver tid 
gældende anvisninger og vejledninger fra Arbejdstilsynet.

Håndtering af enhver afhentet fraktion er alene Renovatørens ansvar i det øjeblik, fraktionen flyttes fra 
den plads det skal hentes fra (hvad enten dette er i skel eller på privat grund), og indtil det afleveres til 
modtageanlægget eller omlastestation. Således er det også Renovatørens ansvar såfremt der sker spild 
af affald, mens affaldet er under Renovatørens håndtering.
Såfremt der ved indsamlingen spildes affald i flydende eller fast form, skal Renovatøren foranledige 
spildet opfejet og fjernet, inden stedet forlades. 
Fjernes spild ikke, kan Hedensted Kommune foranledige dette udført på Renovatørens regning.
I forbindelse med indsamling må der ikke være affald i skuffen på indsamlingskøretøjet under transport. 
Skulle der ved uheld ske et større spild af olie eller perkolat, som mandskabet på indsamlingskøretøjet 
ikke kan håndtere, skal Renovatøren tilkalde Hedensted Kommunes miljøvagt. 

Der må ikke indgås private aftaler mellem Renovatøren og borgeren med hensyn til eksempelvis 
adgangsvej, placering af beholdere og lignende. Det er ligeledes heller ikke tilladt indenfor denne 
entreprise, at Renovatøren medtager andet affald end det entreprisen omfatter, f.eks. brandbart 
erhvervsaffald.

Hedensted Kommune registrerer afvigelser fra regulativ og Arbejdstilsynets anvisning og kan acceptere 
afhentning fra afvigende adgangsveje efter ansøgning fra grundejere eller i henhold til særlig aftale 
mellem grundejeren, Hedensted Kommune og Renovatøren.

4.3 Tømmetidspunkter
Hedensted Kommune opfordrer til at indsamling af affald sker jævnt fordelt på alle hverdage.
Indsamlingen skal ske indenfor tidsrummet kl. 6.00 – kl. 18.00. Indsamling udenfor dette tidsrum 
accepteres ikke uden en forudgående aftale med Hedensted Kommune.

I områder med tidsbegrænset kørselstilladelse skal disse overholdes.

Lørdagstømninger må foretages mellem kl. 10-18.

I områder med butikker kan det være nødvendigt at afhentning tidligst sker kl. 10 om mandagen, da der 
ellers kan være problemer med at få beholderne stillet frem. 

I forbindelse med indsamling i industriområder skal der tilbydes afhentning mellem kl. 7-15, da mange 
industriejendomme er indhegnet og aflåst uden for denne periode.

Renovatøren vælger selv om arbejdet skal tilrettelægges med flerholdsskift under forudsætning af, at 
arbejdet kan udføres inden for ovennævnte tidsrum. 
Renovatøren skal forelægge instruktioner og ruteplaner til Hedensted Kommunes godkendelse. 
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Hvis offentlige veje er spærret af f.eks. biler, skal Renovatøren, ved slutningen af arbejdsdagen, tjekke 
om tømning er blevet mulig og i så fald foretage tømning. Hvis tømningen ligger mindre end 1 time før 
arbejdsdagens afslutning, forsøges tømning dagen efter.

Alle hændelser omkring spærrede offentlige veje skal indmeldes via Hedensted Kommunes IT-system 
(også ved forsøg på tømning), således at Hedensted Kommune kan se problemets størrelse og eventuelt 
kan afhjælpe problemet. Indmeldingen skal være vedhæftet dokumentation i form af billeder af 
problemet.

Hvis renovationsmedarbejderen kan henvende sig til en person om f.eks. at flytte bilen, så 
indsamlingskøretøjet kan komme til, skal renovationsmedarbejderen gøre dette.

4.4 Registrering af tømninger
Renovatøren skal på alle indsamlingskøretøjer anvende et registreringssystem til at registrere afvigelser 
fra normal drift.
Dette system skal kommunikere med Hedensted Kommunes IT-system, via den anvendte snitflade.
I udbudsbetingelsernes afsnit fremgår det, at det tilbudte system skal beskrives og hvad beskrivelserne 
skal indeholde, samt hvad der evalueres på.

4.5 Elektroniske registreringer og henvendelser
Al skriftlig kommunikation mellem Renovatør og Hedensted Kommune skal foregå elektronisk i 
entreprisen.

Hedensted Kommunes IT-system har i dag registreret alle adresser med tømmedage.  

Hedensted Kommunes IT-system anvendes ligeledes til kontakt og journalisering af Renovatørens 
afvigelser, Hedensted Kommunes og borgernes henvendelser, klager samt bestilling af ekstratømninger.

Hedensted Kommunes IT-system benyttes til dataudtræk, som anvendes til kvalitetsoptimeringer 
sammen med Renovatøren.

Hedensted Kommune er digital. Det betyder, at borgerne/brugerne skal kunne rette en henvendelse om 
udførelsen af dagrenovationen via Hedensted Kommunes hjemmeside eller en selvbetjeningsløsning via 
en app. Herefter sendes der en besked om en afvigelse afsted til Renovatøren, der skal udføre en evt. 
manglende handling.

4.6 Tømning af beholdere og minicontainere
Beholdere og minicontainere afhentes som skel/skel ordning, medmindre andet er aftalt. 
Beholdere/minicontaineren skal stilles, som de bliver forefundet.

Hvis beholdere eller dele heraf går i stykker på grund af Renovatørens fejlagtige håndtering, er 
Renovatøren erstatningspligtig overfor Hedensted Kommune. Der afregnes efter Hedensted Kommunes 
til enhver tid gældende takstpriser på udskiftning af beholder, hhv. låg.
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4.7 Sommerhustømning
Der er ved entreprisens start ca. 2.000 sommerhuse tilmeldt ordningen i Hedensted Kommune. Som 
udgangspunkt vil sommerhuse være tilmeldt med standardløsningen, dvs. 2 x 240 l beholdere, med de 
samme fraktioner som enfamilieshuse.
Der skal tømmes 15 gange årligt for organisk affald/restaffald, hvoraf 12 skal foretages mellem april og 
september og de tre sidste efter følgende ferier: juleferie, vinterferie, efterårsferie.
Der skal tømmes 9 gange årligt for de to øvrige fraktioner, dvs. de bløde og hårde 
genanvendelsesfraktioner, hvoraf 6 tømninger skal foretages mellem april og september og de tre sidste 
efter følgende ferier: juleferie, vinterferie, efterårsferie.

Tømningerne afregnes med enhedspriser for de relevante tømninger som angivet på Bilag 1 – 
Tilbudsliste.

4.7.1 Lørdagstømninger
Der kan for sommerhusadresser bestilles lørdagstømning, der kommer udover de ovenfor beskrevne 
tømninger. Ordningen gælder 10 lørdage mellem uge 25-34 for organisk affald/restaffald og for de bløde 
og hårde genanvendelsesfraktioner 5 lørdage mellem uge 25-34. Hvis ordningen tilvælges, gøres det 
sædvanligvis for hele sommerperioden. Tilvalg gælder for alle beholdertyper.
Priser herfor angives pr. tømning på Bilag 1 – Tilbudsliste.
Der kan ske til- og afmeldinger i løbet af perioden. Dog er det sædvanligvis sådan, at langt størstedelen 
af de tilmeldte har gjort dette inden uge 20. Historisk antal fremgår af Bilag 7 – Historiske data.

4.7.2 Fire ekstratømninger
Der kan for sommerhusadresser bestilles fire ekstratømninger, der er en separat ordning i 
sommerhusområder. Ordningen kan anvendes af sommerhusejere, der ønsker at få tømt beholdere 
udenfor de ovenfor beskrevne perioder med tømning. Tilvalg gælder for alle beholdertyper.
Tømningerne er i marts, oktober, november og december. Man skal tilmelde sig ordningen i sin helhed.
Priser herfor angives pr. tømning på Bilag 2 – Tilbudsliste.
Historisk antal fremgår af Bilag 7 – Historiske data.

4.8 Ekstratømninger/engangsydelser
Borgeren kan hos Hedensted Kommune bestille ekstratømning af beholdere og minicontainere.
De af Hedensted Kommune bestilte ekstratømninger skal afhentes senest hverdagen efter bestilling. 

Bestillinger vil foregå gennem Hedensted Kommunes IT-system som engangsydelser. 

Afregningspris vil være den tilbudte enhedspris for tømning af den pågældende 
beholder/containerstørrelse + det kørselstillæg pr. adresse, som er angivet på Bilag 1 - Tilbudsliste.

4.9 Forhindringer i adgang til ejendommen
Ved opgravnings- og vejarbejder, byggeri og lignende er Renovatøren forpligtiget til at indsamle alle 
beholdere og alle fraktioner. I tilfælde af total ufremkommelighed skal Renovatøren give Hedensted 
Kommune besked herom straks ved konstateringen gennem Hedensted Kommunes IT-system. Normalt 
skal det ved kommunale vejarbejder tilstræbes, at indsamlingsmåden aftales ved et byggemøde, hvor 
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Hedensted Kommune og Renovatøren er til stede. Kan dagrenovation ikke indsamles som normalt som 
følge af bygge- og anlægsarbejder, skal Renovatør overfor Hedensted Kommune foreslå anden 
indsamlingsprocedure. Der er tidligere blevet aftalt løsninger, hvor beholdere fx af borgere bringes til et 
fælles opsamlingssted.

4.10 Indsamling af miljøkasser
Ordningen med indsamling af miljøkasser startes op maj 2021 for alle områder, undtaget de adresser, 
der er tilmeldt sommerhusordningen.

Hver boligenhed får udleveret en UN-godkendt plastkasse med låg, hvori borgerne kan lægge farligt 
affald og mindre elektronik. Plastkasserne overholder kravene i Bekendtgørelsen om vejtransport af 
farligt gods nr. 788 af 27. juni 2013, bilag 3, kapitel V.

I Miljøkassen skal borgerne lægge farligt affald og elektronik af nedenstående typer: 

- Almindelige batterier og genopladelige batterier
- Malingsrester
- Kemikalierester i original emballage
- Spraydåser
- Mobiltelefoner
- Lommelygter
- Hovedtelefoner

Indholdet af kasserne vil være ifølge det til enhver tid gældende regulativ fra Hedensted Kommune.

Det forventes, at hver husstand i gennemsnit vil sætte 1 kasse ud om året.

Borgeren kan vælge at stille miljøkassen med låg ud til afhentning af enhver tilmeldt beholder. Borgerne 
vejledes i at stille kasserne ovenpå beholderne såfremt de skal afhentes. Den påklistrede label skal 
desuden være udfyldt med adresse før en miljøkasse må medtages.

Renovatøren skal indsamle miljøkasserne og udlevere en tom miljøkasse på samme sted, som 
miljøkassen stod. Der skal kunne tages miljøkasser med på alle indsamlingskøretøjer.

Afhentede miljøkasser afleveres på omlastestationen, der pt. er placeret på adressen Remmerslundvej 
37, 8723 Løsning, hvor indsamlingskøretøjet også fyldes op med tomme og rengjorte kasser. 
Renovatøren kan dog frit vælge at foretage aflæsning af fyldte miljøkasser og pålæsning af tomme 
miljøkasser på et alternativt sted, fx Renovatørens egen omlasteplads, og så samlet køre miljøkasser til 
ovennævnte adresse, hvorved der eventuelt vil kunne spares transport for det enkelte 
indsamlingskøretøj. Det er dog et krav, at fyldte miljøkasser afleveres på ovenstående adresse, hvor også 
tomme medtages fra. Bilerne skal tømmes for fulde miljøkasser og fyldes med tomme kasser så tit, at 
alle kasser kommer med. Tilladelser til oprettelse og drift af egen omlasteplads påhviler Renovatøren.

Hvis der på én rute – indtil aflæsning af andre fraktioner på omlastestation – er flere kasser end der er 
plads til på indsamlingskøretøjet, skal der afleveres en ’hænger’ (se afsnit 5 Meddelelse til borgerne) 
om, at der ikke er plads på bilen, og at kassen vil blive taget med ved næste tømning. 
En miljøkasse må kun stå over én gang ellers skal Renovatøren sørge for at afhente miljøkassen på anden 
vis.
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Renovatøren modtager betaling pr. udskiftning af miljøkasser. Dvs. én enhedspris, der dækker både 
indsamling af fyldt miljøkasse og udlevering af en tom miljøkasse.

Borgerne får også selv mulighed for at aflevere miljøkasser på genbrugspladserne. Renovatøren 
modtager ikke betaling for disse.

4.11 Aflåste adresser/containere
Borgere aflåser i nogle tilfælde afhentningssteder eller opsamlingsmateriel. I så tilfælde skal borgerne 
sørge for, at afhentningssteder/opsamlingsmateriel er låst op på tømmedagen. 

4.12 Adgangsveje/Afhentningsmateriel
Adgangsvejene vil under normale omstændigheder opfylde de gældende anvisninger fra Arbejdstilsynet. 
Der skal være fri passage og fast underlag bestående af fliser, asfalt eller lign. i mindst 1 m. bredde og 
en frihøjde på mindst 2 m. Der må maks. være en stigning/fald på 10%.

Antal og fordeling af skel/skel, hhv. standplads/standplads fremgår af afsnit 4.2 Generel beskrivelse af 
krav til procedure ved indsamling.
Normalen er således, at beholderne er placeret i skel på tidspunktet for tømning.

I tilfælde af, at en adresse er tilmeldt standplads/standplads-ordning er beholderne som udgangspunkt 
placeret mindre end 40 m fra ejendommes vejkant. 
I færre tilfælde er adresser dog tilmeldt standplads/standplads-ordning med beholderne placeret op til 
70 m fra ejendommens vejkant.

4.12.1    Offentlig vej m.m.

Renovatøren skal foretage indsamling, selvom der udføres opgravning eller andre arbejder på veje og 
fortovsarealer m.v.

Renovatøren skal i sådanne tilfælde være indstillet på, at finde alternative måder at få afhentet på. 
Eksempelvis kan benytter interimistiske adgangsveje, hente affaldet fra anden midlertidig placering eller 
indgå aftaler med arbejdslederen fra firmaet, der udfører opgravning m.v., om udbringning af affaldet 
ved fælles hjælp. 

Renovatøren må ikke undlade indsamling pga. parkerede biler o. lign. på offentlige arealer. Arbejdet skal 
tilrettelægges således, at der afhentes på andre tidspunkter, hvor afhentning er mulig.

Vurderer Renovatøren, at tømning er umulig, skal han straks underrette Hedensted Kommune og tilbyde 
fælles besigtigelse af forholdene.

Renovatøren skal inden opstart orientere sig om forholdene i Hedensted Kommune.
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4.12.2 Privat vej til ejendom hvor der kan vendes

Såfremt der opnås adgang til en ejendom via privat vej hvor indsamlingskøretøjet kan vende for enden 
af denne vej, skal stedet hvor der kan vendes betragtes som skel, hvilket vil sige, at der skal afhentes ved 
ejendommen, uagtet, at skellet lovformeligt er ved starten af denne private vej. Ejendomme, der støder 
op til denne private vej kan desuden sætte deres beholdere ud til deres skel, dvs. ved den private vej.

4.12.3    Låger

Renovatøren skal, indenfor de afgivne enhedspriser, tåle at skulle åbne og lukke låger og/eller døre og 
låger til affaldsrum, fx ved samling af beholdere på fælles standplads.
Uanset om lågerne/dørene er åbne eller lukkede, skal der afhentes de tilmeldte fraktioner på adressen, 
og alle låger/døre skal efterlades som ved ankomsten.

4.12.4    Andre adresser og adgangsvej

Uenigheder mellem borger og Renovatør om beholdernes placering afgøres af Hedensted Kommune 
under hensyntagen til Arbejdstilsynets vejledning D.2.24 om indretning og brug af 
dagrenovationssystemer. 
Konstaterer Renovatøren, at tømningen af beholdere ikke kan ske i overensstemmelse med 
Arbejdstilsynets vejledning skal Renovatøren give besked til Hedensted Kommune, der besigtiger 
adressen for Renovatørens oplysning. 
Renovatøren skal vederlagsfrit deltage i sagsbehandlingen ved at klarlægge problemstillingen. Det kan 
være med billeder, tegning eller i yderste konsekvens et tilsyn sammen med Hedensted Kommune.
Konstateres det, at forholdene er i strid med vejledningen, vil Hedensted Kommune meddele borgeren, 
at forholdene skal bringes i orden inden for en rimelig tidsfrist. 

I denne periode skal Renovatøren foretage afhentninger af fraktionerne på normal vis.

4.13 Vejrlig
Hedensted Kommune kan ikke garantere, at der altid er ryddet for sne på de veje, der skal indsamles på 
den pågældende dag, men tilstræber det, hvis vejene er omfattet af den konkrete vejtype i Hedensted 
Kommunes Vinterregulativ.

På dage med snefald eller is skal Renovatøren acceptere, at arbejdet først kan påbegyndes senere end 
normalt – efter kl. 7.00, således at borgere har mulighed for at rydde sne og salte på veje og stier.

Hedensted Kommune afgør i samråd med Renovatøren, hvorvidt vejrlig gør indsamling uforsvarlig. 

Besluttes det, at dagrenovation grundet vejrlig ikke kan afhentes den pågældende dag, er Renovatøren 
forpligtiget til at afhente det kildesorterede dagrenovation snarest muligt. Dette gælder alle 5 fraktioner.

Renovatøren skal tåle omlægning af indsamlingen og gener i forbindelse med vejrlig indenfor 
enhedspriserne for tømning af beholdere.

I forbindelse med vejrligsdag, hvor hele eller dele af planlagte ruter ikke kan tømmes gælder, at 
indsamlingen skal ske efter følgende principper:

- I forbindelse med en enkeltstående vejrligsdag skal Renovatøren udføre de manglende tømninger i 
forlængelse af indsamlingen de følgende 2 arbejdsdage
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- I forbindelse med 2 sammenhængende vejrligsdage skal Renovatøren udføre de manglende 
tømninger i kronologisk rækkefølge i forlængelse af almindelig indsamling de følgende 4 
arbejdsdage

- I forbindelse med 3 eller flere sammenhængende vejrligsdage aftaler parterne, hvorledes 
indsamlingen og prioriteringen skal foregå.

Princippet er således, at Renovatøren skal gennemføre opsamlingen af manglende tømninger uden, at 
det får indflydelse på den øvrige indsamling.

Strækker vejrligsstoppet sig over en længere periode, får borgerne via pressen besked om, hvordan de 
skal forholde sig. Hedensted Kommune sørger for annoncering heraf, når en aftale er indgået.

Forsinkelse i flere end 3 sammenhængende dage grundet vejrlig
Ved forsinkelse grundet flere end tre sammenhængende vejrligsdage har borgerne lov til at anvende 
sække til det restaffald, som ikke kan være i beholderne.

Der foretages ikke fradrag i entreprisen på grund af ikke-tømte beholdere/containere som følge af 
vejrligsstop. Til gengæld skal Renovatøren, når indsamlingen genoptages, foretage oprydning omkring 
beholdere og minicontainere, herunder medtage ekstra sække, indenfor enhedsprisen for de 
pågældende beholdere.

4.14 Kørselsstop
Renovatøren er forpligtiget til, og skal til det yderste bestræbe sig på, at opretholde stabilitet i 
indsamlingen, samt sørge for, at arbejdsplanlægning og arbejdsforhold, medarbejderkommunikation og 
-information imødegår utilsigtede kørselsstop.

Ved kørselsstop skal Renovatøren omgående give Hedensted Kommune besked med angivelse af 
årsagen hertil. Desuden skal Renovatøren løbende holde Hedensted Kommune orienteret om 
udviklingen i forbindelse med kørselsstoppet og øjeblikkelig give besked om, hvornår driften 
genoptages.

Afhjælpning af manglende tømninger grundet kørselsstop skal påbegyndes samme dag arbejdet 
genoptages. 

Hurtigst muligt efter genoptagelse af arbejdet efter kørselsstop, skal Renovatøren fremsende Hedensted 
Kommune en skriftlig plan for, hvornår og hvordan manglende afhentninger grundet kørselsstop 
indhentes. I denne forbindelse skal de manglende afhentninger indhentes hurtigst muligt og senest 
indenfor fem arbejdsdage.
Renovatøren ydes i denne forbindelse ingen godtgørelse for afhjælpning af manglende afhentninger i 
forbindelse med kørselsstop. Der ydes kun betaling som ved normale afhentninger.

5 Meddelelse til borgerne

Kommunikationen mellem Hedensted Kommune, Renovatøren og den enkelte borger indgår som en 
væsentlig del af borgernes tilfredshed med Renovatørens service i forbindelse med 
indsamlingsordningen for de omhandlede fraktioner.
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Grundlæggende er meddelelsessedler i form af ”hængere” kontaktmidlet fra Renovatøren til borgeren. 
Anvendt rigtigt kan hængere forebygge misforståelser og konflikter.

Hængere skal som minimum benyttes i følgende tilfælde:

- hvor forholdene ved afhentning af fraktionerne ikke følger den til enhver tid gældende 
sorteringsvejledning, fx ved fejlsortering af fraktionerne

- hvor andre forhold forhindrer eller besværliggør afhentning af fraktionerne, fx manglende 
efterlevelse af Arbejdstilsynets vejledninger

Mindre forhindringer, der let kan fjernes, såsom børns legetøj, skal dog tåles.

Hængere og øvrig information skal altid afleveres på beholderen eller synligt i klemme under låget.

Til daglig drift vil der være to typer meddelelsessedler, som alle skal være på bilen:

- Tømningen er afvist. Fx på grund af overfyldning eller fejlsortering (med afkrydsning i den 
relevante rubrik)

- Beholderen er tømt, men der er observeret overfyldning eller fejlsortering (med afkrydsning i 
den relevante rubrik)

Hængerne leveres af Hedensted Kommune. 
Hedensted Kommune vil i samarbejde med Renovatøren formulere indholdet og størrelse af hængerne 
og stå for levering heraf til Renovatøren.
Renovatøren skal genbestille hos Hedensted Kommune en måned, før hængerne forventes opbrugt. 

Renovatøren skal i sit tilbud have indregnet alle udgifter i forbindelse med udfyldelse, aflevering og 
administration af hængere samt information og indberetning, som ovenfor angivet, i sine enhedspriser 
for tømning af beholdere.

6 Kontrol og afvisninger af tømninger 

Renovatøren skal ved afhentningen foretage visuel kontrol af beholderne, uden dog at åbne beholderne.

Hvis der ved denne kontrol konstateres enten: 
- fraktioner som ikke er sorteret korrekt i beholderne, eller
- farligt affald (eller andet, der ikke må bortskaffes som dagrenovation), eller
- at der forekommer overfyldning, så låget ikke lukker,
kan Renovatøren undlade at tømme beholderne, afvigelsen indmeldes og hænger skal i givet fald 
efterlades på beholderen.

En afvist tømning meldes i Hedensted Kommunes IT-system som en afvigelse med den relevante 
kategori. 

Renovatøren skal altid dokumentere berettigelsen af afvigelsen på den måde, der fremgår af 
Renovatørens tilbudte løsningsbeskrivelse.
 
Såfremt beholderen er beskadiget skal Renovatøren melde beholderen beskadiget, således Hedensted 
Kommune kan forestå udskiftning eller reparation heraf. 
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Borgeren/grundejeren skal underrettes om forholdet, jvf. afsnittet om ”Meddelelse til borgerne”, og 
Hedensted Kommune skal underrettes herom.

Hvis der har været tale om reparation og der ved næste normale indsamlingsrunde kan tømmes som 
normalt og skal eventuelle sække med dagrenovation fra sidste runde medtages, uden at Renovatøren 
opnår ekstrabetaling herfor.

Hvor Hedensted Kommune modtager klager fra Renovatøren over adresser, hvor der er gentagne 
overfyldninger, eller hvor Arbejdstilsynets vejledninger ikke er overholdt, tager Hedensted Kommune 
kontakt til borgeren/grundejeren for at få forholdene bragt i orden. Det gælder dog ikke adresser, hvor 
der på forhånd er aftale om særafhentning. 
Renovatøren skal fortsat afhente dagrenovation fra den pågældende adresse, sideløbende med at 
klagen over arbejdsforholdene behandles. 

7 Håndtering af henvendelser

Hedensted Kommune er ansvarlig myndighed overfor borgerne i Kommunen og modtager alle 
henvendelser fra borgere i relation til denne entreprise, herunder til- og afmelding af beholdere. 

Alle borgerhenvendelser registreres i Hedensted Kommunes IT-system, så vidt disse er relevante i 
forhold til entreprisen.

Renovatøren er forpligtiget til at tage aktion på de henvendelser, der videresendes til Renovatøren så 
de aftalte tidsfrister for afvigelser kan overholdes. Desuden skal Renovatøren overfor Hedensted 
Kommune oplyse, hvilke tiltag Renovatøren har iværksat som følge af henvendelsen. Yderligere 
kommunikation med borgerne er Hedensted Kommunes ansvar.

Renovatøren skal rette op på afvigelser, der kan tilskrives Renovatøren, senest hverdagen efter, at 
afvigelsen er indmeldt til Renovatøren.  

Såfremt borgere kontakter Renovatøren direkte, kan Renovatøren give faktuelle offentligt tilgængelige 
oplysninger til borgeren, men Renovatøren er også berettiget til blot at videregive henvendelsen til 
Hedensted Kommune og henvise til Hedensted Kommune ved fremtidige henvendelser.

Enhver henvendelse skal behandles hurtigst muligt, så borgerens spørgsmål, ønske eller reklamation 
afhjælpes på bedst mulig måde.

Renovatøren er i særlige tilfælde forpligtet til, sammen med Hedensted Kommune, at besigtige 
ejendomme, som har givet anledning til uoverensstemmelser mellem borgeren og Renovatøren, således 
en afgørelse kan træffes. Dette vil være aktuelt i tilfælde, hvor det ikke er muligt at løse problemet via 
telefonisk eller skriftlig henvendelse, men hvor der skal gennemføres en egentlig sagsbehandling med 
en nødvendig sagsbehandlingstid til følge.

8 Plan for indsamling

8.1 Arbejds- og ruteplaner
Hedensted Kommunes opdaterede fortegnelser over alle tilsluttede husstande/ejendomme, samt antal 
og art af beholdere er vedlagt udbudsmaterialet som Bilag 8 – Estimeret beholderkonvertering. 
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Ud fra listen skal Renovatøren udarbejde planer for indsamlingen og aflevere planerne til Hedensted 
Kommune, 2 måneder før driftsstart. 
Planerne kan være en kombination af kort og Excel-filer, hvor de daglige ruter er angivet. 
Dialog om planerne skal påbegyndes, så Hedensted Kommune kan godkende dem hurtigst muligt. 

Kørselsplanerne skal udformes, så det sikres, at dagrenovation afhentes på en fast ugedag ved den 
enkelte ejendom.

Hedensted Kommune udarbejder informationsmateriale og fremsender foldere til grundejerne.

Hedensted Kommune står for til- og afmeldinger og vil løbende give Renovatøren besked herom. Det 
påhviler Renovatøren at gøre Hedensted Kommune opmærksom på eventuelle fejl i de udleverede lister 
eller i tilsendt materiale.

Ændringer, forårsaget af til- og afmeldinger, skal indgå i entreprisen ved den næste ordinære tømning, 
eller fra den dato hvor ændringen er bestilt.

Renovatøren skal til enhver tid være i besiddelse af ugentlig ajourførte kørselslister, såkaldte ruteplaner 
for hvert indsamlingskøretøj.
Denne skal være opdateret senest dagen inden indsamlingen finder sted, og den skal som minimum 
omfatte følgende:
- Ejendomsnummer, adresse og postnummer angivet i den rækkefølge, indsamlingen foregår
- Tømmeadresse, hvis tømningsadresse og ejendommens adresse er forskellige
- Antal tilmeldte beholdere på den enkelte adresse samt beholdernes ordning (størrelse, frekvens, 

antal kamre, fraktioner) 
- Bemærkninger, meddelelser til Renovatøren om arbejdets udførelse

Ruteplanernes informationer er Hedensted Kommunes ejendom, og kan indgå i fremtidigt 
udbudsmateriale. 

8.2 Ændringer af ruteplaner 
Arbejds- og ruteplan for indsamling af kildesorteret dagrenovation må alene ændres, når det er 
påkrævet i forhold til Hedensted Kommunens implementering og efterfølgende drift af den nye 
affaldsordning. Hedensted Kommune skal godkende ændringer i kørselsplanerne senest 4 uger før de 
træder i kraft. 

Det skal så vidt muligt undgås, at der ændres på de fastlagte ugedage og ugenumre for tømning hos den 
enkelte borger. Når køreplanerne skal ændres, skal Renovatøren, i samarbejde med Hedensted 
Kommune, informere borgerne forud for ændringernes ikrafttrædelse. 

Hedensted Kommune forestår eventuel annoncering i lokale aviser mv. vedrørende orientering om 
ændringer af tømningsdage mv. 
Renovatøren skal ved tømningen, inden ændringen træder i kraft, uddele informationsmateriale til de 
borgere, der berøres af ændringerne med oplysning om den nye tømmedag.  
Uddeling af informationsmateriale skal være indeholdt i enhedspriserne for tømning af beholdere.
For så vidt angår flerfamilieejendomme forestår Hedensted Kommune meddelelse af ændringer.

Tidspunktet for ændringen aftales mellem Hedensted Kommune og Renovatøren, og er der ønsker om 
ændringer, leveres disse til Hedensted Kommune i et regneark med alle adresser. 
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8.3 Helligdagsindsamling 
Det står Renovatøren frit for at indsamle affald på helligdage. Det er Renovatørens eget ansvar at holde 
sig orienteret om modtageanlæggenes åbningstider på helligdage.

Der ydes ikke ekstra betaling i forbindelse med helligdagsindsamling.

Hedensted Kommune og Renovatøren skal have en endelig aftale om indsamlingsplanlægningen for 
indsamlingen omkring helligdage inden udløbet af november i året før helligdagene.
For første indsamlingsperiode skal der være indgået aftale herom mellem Renovatøren og Hedensted 
Kommune inden udløbet af den frist der fremgår af afsnit 8.1 Arbejds- og ruteplaner.

8.4 Krav til indsamlingskøretøjer
Alt restaffald/organisk affald skal som hovedregel indsamles i komprimatorbiler. 
Alt papir/emballage skal som hovedregel indsamles i komprimatorbilen, dog må emballagedelen ikke 
komprimeres. 

8.4.1 Indsamlingskøretøjer der kan benyttes indtil 1. november 2021

Indtil 1. november 2021 vil det være frit for Renovatøren at vælge materiel til at løse opgaven, men 
sorteringen/opdelingen af de indsamlede fraktioner skal bibeholdes. 

Indsamlingskøretøjerne skal dog opfylde følgende krav:
 Komprimatorbilerne skal overholde gældende lovgivning og alle gældende myndighedskrav, 

herunder miljø og arbejdsmiljø. Det er entreprenørens ansvar, at enhver nødvendig 
myndighedstilladelse foreligger ved entreprisens begyndelse.

 Tekniske krav 
 Indsamlingskøretøjerne skal overholde Euronorm 5.
 Indsamlingskøretøjerne skal være forsynet med en bom eller lignende, således at beholderne 

og minicontainere beskyttes bedst muligt. Bommen skal kunne justeres, så den passer til 
Kommunens beholderløsning.

 Indsamling
 Der skal foretages korrekt registrering af de beholdere, der tømmes.
 Indsamlingen skal udføres uden spild af affald og uden fejlsortering.

Indsamling skal udføres uden udsivning af perkolat. Perkolat skal opsamles i en tank ELLER 
kunne tilbageholdes i det pågældende kammer.

 Indsamlingskøretøjerne skal være tilpasset veje og adgangsforhold.
Tomgangskørsel

 Tomgangskørsel, må kun forekomme i arbejdsrelaterede standsninger. Ved pauser o. lign. skal 
Indsamlingskøretøjet slukkes. Hedensted Kommunes tomgangsregulativ skal overholdes.

Ønsker til bilerne
 Det er et ønske, men ikke et krav, at indsamlingskøretøjerne har høj indlæsning.
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8.4.2 Indsamlingskøretøjer som skal benyttes efter 1. november 2021

Indsamling fra 1. november 2021 skal foregå med tokammerkøretøjer, hvor dette er muligt. Såfremt det 
ikke er muligt skal køretøjerne overholde alle nedenstående krav, bortset fra de krav der specifikt 
vedrører tokammeropbygning.

Indsamlingskøretøjer med 2 kamre skal opfylde følgende krav:
- Indsamlingskøretøjerne skal overholde alle gældende myndighedskrav, herunder krav til miljø og 

arbejdsmiljø. Det er ligeledes Renovatørens ansvar, at enhver nødvendig myndighedstilladelse 
foreligger ved entreprisens begyndelse.
Tekniske krav 

- Indsamlingskøretøjer skal være med komprimatorer
- Indsamlingskøretøjer skal overholde Euronorm 6.
- Indsamlingskøretøjerne skal være med 2 kamre, der er konstrueret således, at de to fraktioner ikke 

blandes.
-     Idet der er krav om, at Arbejdstilsynets vejledninger for arbejdsområdet overholdes, gøres der 

opmærksom på punkt 6.7.1, ifølge hvilket Arbejdsgiveren skal sørge for at beskytte medarbejderne 
mod udsættelse for aerosoler, hvilket kan ske ved høj indlæsning. Ved høj indlæsning forstås, at 
indlæsningen er minimum 1,80 meter over vejniveau.

- Indsamlingskøretøjerne skal være forsynet med en bom eller lignende, således at beholderne og 
minicontainere beskyttes bedst muligt. Bommen skal kunne justeres, så den passer til Kommunens 
beholderløsning. Indsamlingskøretøjerne skal have trin-indstilling i forhold til indstilling af bommen. 

- Indsamlingskøretøjerne skal have hastighedsstyring på liften. Ved hastighedsstyring forstås, at 
farten på liften ved tømning af beholdere er automatisk og at farten er tilpasset således, at 
beholderne ikke beskadiges ved tømning.

- Indsamlingskøretøjerne skal anvende bio-hydraulik olie.
- Indsamlingskøretøjerne skal være med luftaffjedring.
- Indsamlingskøretøjerne skal være i samme farve.

Miljøkasser
- Indsamlingskøretøjerne skal kunne medtage minimum 8 miljøkasser på hvert indsamlingskøretøj. 

Det gælder både indsamlingskøretøjer til restaffald/organisk affald og indsamlingskøretøjer til de 
bløde/hårde fraktioner.

- Indsamlingskøretøjerne skal være designet på en sådan måde, at miljøkasserne er tildækket under 
transporten. Formålet er at beskytte miljøkasserne fra snavs.
Indsamling

- Indsamlingen skal udføres uden spild af affald og uden fejlsortering.
- Indsamlingen skal udføres uden udsivning af perkolat.
- Perkolat skal opsamles i en separat tank eller kunne tilbageholdes i det pågældende kammer.
- Alle indsamlingskøretøjer der anvendes skal være passende til veje og adgangsforhold, således der 

ikke sker skader på disse. Der gøres opmærksom på, at der i sommerhusområder ikke kan påregnes 
at kunne anvendes samme størrelse indsamlingskøretøj som i de øvrige indsamlingsområder.
Tomgangskørsel

- Tomgangskørsel må kun forekomme i arbejdsrelaterede standsninger. Ved pauser o. lign. skal 
indsamlingskøretøjet slukkes. Hedensted Kommunes tomgangsregulativ skal overholdes.
Tømmeregistreringssystem

- Indsamlingskøretøjerne skal være forsynet med et tømmeregistreringssystem, som kan registrere 
og overføre kvitteringer for udførte tømninger og afvigelser, til det af Hedensted Kommunens valgte 
tømmeregistreringssystem.

- Indsamlingskøretøjerne skal kunne aflæse RFID-tags eller der skal på anden vis sikres registrering af 
tømninger, i overensstemmelse med det beskrevne i Leverandørens tilbud. Alle beholdere og 
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beholdertyper, der anvendes i Hedensted Kommunes affaldsordning, skal registreres.  Eventuel 
tilretning af indsamlingskøretøjerne i forbindelse med aflæsning af de anvendte RFID-tags og øvrige 
nødvendige komponenter er for entreprenørens regning og ansvar. 

- Hvis RFID-Tags ikke kan aflæses må det ikke være muligt at tømme beholderen, før der er indtastet 
en fejlbesked via bilens tømmeregistreringssystem. 

For alle indsamlingskøretøjer i kontraktperioden skal gælde
Entreprenøren skal på opfordring fra Hedensted Kommune til enhver tid i løbet af entreprisen kunne 
dokumentere, at indsamlingskøretøjerne overholder de krav, der er stillet i udbudsmaterialet.

Renovatøren er ansvarlig for al vedligeholdelse af indsamlingskøretøjerne. Indsamlingskøretøjerne skal 
desuden rengøres og vaskes så hyppigt, at de altid holdes og fremstår i ordentlig stand, og skal efter 
arbejdstids ophør både indvendigt og udvendigt rengøres for affald, der kan medføre lugtgener eller 
lignende.

Hvis indsamlingskøretøjet har perkolattank, skal tanken være rengjort, således genanvendelige 
fraktioner ikke forurenes ved at indsamlingskøretøjet kører med andre fraktioner.

På hvert indsamlingskøretøj skal der forefindes redskaber til opsamling af spildt affald. Renovatøren skal 
forestå oprydning af ethvert spild i forbindelse med entreprisens udførelse.

Hedensted Kommune kan - hvis bilens standard eller udseende er så dårligt, at det er uacceptabelt, at 
køretøjet kører for Hedensted Kommune - forlange køretøjet fjernet og erstattet af et andet eller 
alternativt kræve, at bilen istandsættes. Indsamlingskøretøjet kan først komme i drift igen, når det er 
godkendt af Hedensted Kommune.

Hvis der anvendes indsamlingskøretøjer med perkolattank skal disse opfylde
Hvis der anvendes perkolattank, skal perkolat tømmes af således der ikke løber/siver perkolat fra bilen 
under kørsel. Hvis bilen har perkolattank skal tanken skylles efter hver tømning. Perkolattanken skal 
skylles efter hver tømning. Tømningen kan foregå ved omlastestationen.
Renovatøren skal ved planlægning af kørslen indlægge tømning af perkolat.

Hvis der ikke anvendes perkolattank skal kamrene være tætte, så der ikke spildes perkolat under kørsel 
eller der sker en ”forurening” af fraktionerne ved ind-/udsivning af perkolat fra de to kamre. Ved 
tømning må der endvidere ikke ske en sammenblanding af affaldet fra et kammer med perkolat til det 
andet kammer.

Reservekøretøjer
Hedensted Kommune kan acceptere, at der i nødsituationer eksempelvis hvis der er sket ophobning af 
affald på grund af længerevarende snestorm, at Renovatøren tager en eller flere reservekøretøjer i brug 
for at indhente det forsømte. Der kan alene tages reservekøretøj i brug, hvis det på forhånd er godkendt 
af Hedensted Kommune. 
Ved nedbrud af indsamlingskøretøjer kan reservekøretøjer også anvendes, forudsat Hedensted 
Kommune har godkendt det. Renovatøren skal sikre, at de nedbrudte køretøj eller en erstatning herfor 
der lever op til kravene kan indsættes hurtigst muligt. Ved henvendelse om indsættelse af 
reservekøretøj skal der gives meddelelse om forventet tidspunkt for idriftsættelse af det oprindelige 
køretøj. Der følges løbende op på indsatsen for at sætte køretøjet i drift igen. 
Reservekøretøjer skal leve op til de krav, der er stillet til brug af indsamlingskøretøjer mellem 1. maj og 
1. november 2021.



Fællesindkøb Midt Bilag 2 - Kravspecifikation
Udbud – Indsamling af dagrenovation i Hedensted Kommune Version: 28.04.2020

Side 24 af 33

8.5 Driftsstop biler eller materiel
Såfremt der opstår driftsstop grundet nedbrud på materiel, skal Renovatøren genoptage arbejdet 
samme arbejdsdag, om nødvendigt ved at indsætte et reservekøretøj, jf. ovenstående afsnit. Kan 
Renovatøren ikke det, er Hedensted Kommune berettiget til at hyre anden entreprenør til løsning af 
opgaven, så længe driftsstoppet varer. Ekstraomkostninger i den forbindelse afholdes af Renovatøren.

8.6 Informationstæpper
Hedensted Kommune forbeholder sig ret til at råde over reklamepladsen på indsamlingskøretøjerne. 
Renovatøren kan således ikke påregne at benytte pladsen til egne formål.

Alle indsamlingskøretøjer forsynes med et tæppesystem, som kan anvendes til udskiftelige tæpper. 
Renovatøren skal stille indsamlingskøretøjerne til rådighed for Hedensted Kommune, således 
tæppesystemerne kan monteres.
Hedensted Kommune leverer tæpperne til informationskampagner 1 gang årligt. Hedensted Kommune 
afholder udgifterne til fremstilling/indkøb af tæpperne.
 
Tæpper skal fjernes ved salg af køretøjerne. Renovatøren må ikke anvende indsamlingskøretøjer, hvorpå 
der er påmonteret tæpper af Hedensted Kommune til andre formål end kørsel for Hedensted Kommune 
medmindre der er opnået forudgående skriftlig accept fra Hedensted Kommune.

9 Mandskab og omlastestation

9.1 Mandskab
Renovatørens personale skal løbende gennem entrepriseperioden sikres træning og efteruddannelse, 
således skal alt fast mandskab også have gennemgået AMU-kursus i konflikthåndtering. Renovatøren 
skal sikre, at mandskabet sættes ind i relevante love og Hedensted Kommunes sorteringsvejledninger 
på alle aktuelle fraktioner.  

Chauffører skal desuden have gennemgået kursus i miljørigtig kørsel.

Renovatøren skal sikre, at minimum én medarbejder på indsamlingskøretøjet kan læse, skrive og tale 
dansk på et sådant niveau, at medarbejderen til enhver tid kan gøre sig forståelig og fremstå 
serviceminded.

Renovatøren pålægges at udarbejde dokumenteret instruks om arbejdets udførelse og det krævede 
serviceniveau, og Renovatøren skal sikre, at alt relevant personale gøres bekendt hermed. Instruksen 
skal godkendes af Hedensted Kommune. 

Instruksen skal som minimum omfatte:
- Instruktion om arbejdsmiljøforhold ved arbejdets udførelse
- Instruktion om de regler, der er fastsat i udbudsbetingelserne om arbejdets udførelse
- Instruktion i arbejdsgange i henhold til udbudsbetingelserne, herunder, men ikke begrænset til, den 

korrekte anvendelse af det registreringssystem, der anvendes
- Instruktion i brug af hængere samt tilbagemeldinger til Hedensted Kommune, i relation til 

entreprisen
- Instruktion om regler på – og sikkerhedsforskrifter for – modtageanlæggene
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Ved nyansættelser skal medarbejderen gives en indføring i instruksen om arbejdets udførelse jf. de 
ovenstående punkter, forud for deres første arbejdsdag.

Renovatøren er ansvarlig for, at mandskabet ved indsamlingen udviser god og høflig adfærd. 
Mandskabet skal kunne oplyse borgerne om sorterings- og afhentningsmæssige forhold.

Hedensted Kommune indkalder mandskabet til informationsmøde ved opstart af opgaven og 
Renovatøren skal sikre, at medarbejderne deltager i mødet. Renovatøren betaler mandskabets timeløn 
i den tid, der medgår til dette. Mødet vil vare 1 time; Hedensted Kommune lægger lokaler til mødet.

Hedensted Kommune står til disposition for personalemøder i det omfang, Renovatøren anser det for 
en hjælp ved informationen mellem medarbejdere og Kommunen. 
Desuden skal Renovatøren påregne, at minimum én medarbejder ud over kørselslederen løbende skal 
deltage i kvalitetsstyringsmøder. Vederlaget herfor er indregnet i den samlede entreprisesum.

Renovatøren skal senest 3 uger før driftsstart fremsende en optegnelse over den for opgaven relevante 
del af deres organisation, medarbejdernes arbejdsopgaver, ansvar og beføjelser, så Hedensted 
Kommune kender den. Ændringer i organisationen skal meddeles Hedensted Kommune senest 7 dage 
inden ændringen træder i kraft, om muligt.

Renovatøren skal lade arbejdet lede af en navngiven person, kørselslederen, der er bemyndiget til at 
disponere på Renovatørens vegne.

Fremsættes en, efter Hedensted Kommunes skøn, berettiget klage over en eller flere af Renovatørens 
medarbejdere, kan Hedensted Kommune forlange vedkommende fjernet fra arbejdet inden for 
entreprisen. Klager vurderes på baggrund af krav stillet i dette udbudsmateriale.

Det er forbudt at klunse, samt forlange eller modtage nogen form for godtgørelse ved arbejdets 
udførelse. 

Det accepteres ikke, at Renovatørens mandskab er påvirket af alkohol eller andre rusmidler i 
arbejdstiden.

I forbindelse med arbejdets udførelse skal der anvendes ensartet arbejdstøj med firmanavn, der 
overholder gældende regler og forordninger. 

9.2 Parkeringsareal
Parkeringsarealet skal være udgangspunkt og hjemkomststed for det daglige arbejde.
Renovatøren skal parkere sine renovationsbiler på parkeringsarealet når bilerne ikke er i brug. Det 
accepteres ikke at de enkelte chauffører parkerer bilerne på andre parkeringspladser eller på/ved 
renovationsmedarbejderens hjemadresse. 

Der skal anvendes vaskeplads i henhold til pågældende Kommunes gældende regler. Vaskepladsen 
behøver ikke nødvendigvis at være samme sted, som bilerne kører ud fra. Hvis Renovatøren ikke selv 
etablerer en vaskeplads, men i stedet indgår aftale med en anden part herom, skal Renovatøren indgå 
en skriftlig aftale vedrørende vaskeplads med den anden part. Renovatøren skal inden kontraktstart 
fremlægge dokumentation for den indgåede aftale til Hedensted Kommune. 
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Hedensted Kommune skal inden entreprisens start orienteres om adressen for vaskepladsen.

Perkolat kan tømmes ved Hedensted Kommunes omlastestation, men også tømmes på 
parkeringsarealet, hvis kloakken opfylder samtlige følgende krav:
- er en spildevandskloak (ikke en regnvandskloak)
- der er opnået tilladelse til afledning af perkolat
- ikke er vaskepladsens kloak, som skal være forsynes med olie- eller benzinudskiller, da perkolat 

ødelægger funktionen af olie- eller benzinudskilleren. 

Renovatøren skal sørge for, at de ansatte har adgang til de nødvendige velfærdsforanstaltninger for 
Renovatørens ansatte i overensstemmelse med de retningslinjer og anvisninger der er givet af 
Arbejdstilsynet.

9.3 Kørselsleder
I forbindelse med arbejdets overdragelse skal Renovatøren meddele, hvem der som kørselsleder dagligt 
er til rådighed for Hedensted Kommune til at lede og tilse arbejdet.
Kørselslederen skal være bemyndiget til at forhandle og indgå aftaler om arbejdets udførelse med 
bindende virkning for Renovatør. Kørselslederen eller en stedfortræder for denne skal kunne tilkaldes 
og være til stede på aftalt adresse i Hedensted Kommune inden for 3 timer.
Kørselslederen skal kunne kontaktes telefonisk i de perioder der ligger udenfor Kørselskontorets 
træffetid (dvs. 6-8 og 16-18) og desuden have adgang til internet og e-mail.
Kørselskontoret skal kunne kontaktes på alle hverdage mellem 8-16.

Der skal være udpeget en stedfortrædende kørselsleder, som skal fremgå af organisationsplanen med 
navn og data i øvrigt. Den stedfortrædende kørselsleder skal have godt kendskab til arbejdsområdet og 
have erfaring med rollen som kørselsleder.
Når kørselslederen skal have ferie, bliver syg eller har andet fravær skal Renovatøren meddele 
Hedensted Kommune, at den stedfortrædende kørselsleder overtager funktionen som kørselsleder, 
samt hvilken periode der er tale om.

Udenfor normal træffetid skal det være muligt telefonisk, at kunne få kontakt til en af Renovatøren 
bemyndiget person, hvis der undtagelsesvis skulle blive brug for akut kontakt.

9.4 Omlastestation
Alle de omhandlede affaldsfraktioner skal afleveres på den omlastestation, der anvises af Hedensted 
Kommune.
Det skal påregnes, at der kan ske ændringer af hvilket modtageanlæg der anvises til. Der er planlagt et 
udbud på en ny kontrakt på omlastestation. Denne nye omlastestation vil dog være indenfor en radius 
af 10 km fra E45 afkørsel 58 og der kan derfor tages udgangspunkt i dette ved afgivelse af tilbud på 
denne entreprise.
Hvis der skiftes placering for omlastestation skal Hedensted Kommune tilstræbe at meddele 
Renovatøren dette med et varsel på 1 måned – og hvis muligt længere.
Renovatøren skal kunne tåle dette.

Ved aflevering og aflæsning af affaldsfraktioner på omlastestationen er det Renovatørens ansvar, at 
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afleveringen registreres korrekt, herunder, at der foretages de vejninger, der skal til for at kunne opgøre 
vægten af den enkelte fraktion. 

Renovatøren er forpligtet til at overholde de sikkerhedsregler, der gælder for aflæsning af affald på 
omlastestationen.

Omlastestationens åbningstider for vejning og modtagelse af affaldsfraktioner:

Hverdage: 7.00 – 16.00. Efter behov og aftale kan der udvides til kl. 19.
Lørdage: Efter behov og aftale
Søn- og helligdage: Efter behov og aftale

9.4.1 Miljøkasser

Ved tilbudsgivningen skal der tages udgangspunkt i, at miljøkasser skal afleveres på omlastestationen.

10 Undervisning

Renovatøren skal medvirke ved undervisning af børn og unge i forbindelse med pædagogiske 
arrangementer omkring affald og genbrug (demonstration af en komprimatorbil). Renovatøren skal i 
den forbindelse, med 4 ugers varsel, stille en medarbejder og et tokamret indsamlingskøretøj, der 
anvendes ved entreprisens udførelse i Hedensted Kommune, til rådighed ved undervisningen.

Det er frit for Hedensted Kommune at benytte sig at Renovatørens tilbud eller selv at stå for opgaven.

Renovatøren får vederlag for sin deltagelse. Vederlaget skal dække alle Renovatørens udgifter, herunder 
kørsel. Renovatørens vederlag beregnes fra afgang fra omlastestationen.

Til information kan det anføres, at det ved sådanne tilfælde vil blive accepteret at der anvendes 
reservekøretøj til udførelse af entreprisen i stedet for det køretøj, der anvendes til undervisningen.

11 Uddeling af informationsmateriale

11.1 Pjecer og flyers
Renovatøren skal give en optionspris på aflevering af informationsmateriale hos borgere/brugere af 
ordningen, i de tilfælde, hvor Hedensted Kommune ønsker det.  Informationsmaterialet afleveres ved 
beholderne. Det forventes, at der er op til 2 årlige uddelinger af informationsmateriale.

Hedensted Kommune leverer i givet fald informationsmaterialet sammen med instruks om, i hvilke 
områder, der skal udleveres informationsmateriale. Informationsmaterialet vil være udformet som 
pjecer eller flyers.

Informationsmaterialet vil primært skulle afleveres ved parcelhuse og/eller sommerhuse.

Tilbudsgiver skal angive prisen for uddeling af informationsmateriale i Bilag 1 - Tilbudsliste.  Der 
afregnes ikke for uddeling af informationsmateriale, hvis det i udbudsmaterialet specifikt er nævnt at 
uddelingen er for Renovatørens regning.
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12 Arbejdsmiljø

12.1 Generelle krav
Renovatøren er gennem hele kontraktperioden pligtig til at sikre, at alt hans materiel og arbejdets 
udførelse, dog undtagelser jf. afsnit 5.17.2 Særafhentninger og dispensationer, lever op til 
Arbejdstilsynets gældende retningslinjer, krav og anvisninger og til andre lovmæssige krav på 
arbejdsmiljøområdet. Omkostninger i forbindelse med ændring i førnævnte krav påhviler alene 
Renovatøren.

Renovatøren skal have et etableret system, der sikrer løbende opmærksomhed på arbejdsmiljøet og 
sikkerheden på nærværende entreprise. Systemet skal minimum indeholde registreringer af hændelser 
om skader, sygdom. På baggrund af registreringerne skal Renovatøren udarbejde en handlingsplan, 
der sikrer at opfølgning på de pågældende områder.

12.2 Sikkerhedsorganisation
Renovatøren skal have en sikkerhedsorganisation med lokal sikkerhedsrepræsentant for 
medarbejderne, der er tilknyttet entreprisen, jf. Arbejdstilsynets vejledninger herom. 
Hedensted Kommune skal på anmodning have oplyst navnene på de relevante sikkerheds-
repræsentanter.

12.3 Uddannelse renovationsmedarbejdere
Renovatørens personale skal løbende gennem entrepriseperioden sikres træning og efteruddannelse, 
således skal alt fast mandskab også have gennemgået AMU-kursus i konflikthåndtering. Renovatøren 
skal sikre, at mandskabet sættes ind i relevante love og Hedensted Kommunes sorteringsvejledninger 
på alle aktuelle fraktioner.  

12.4 Uddannelse af chauffører
Chaufføren skal inden denne kommer ud at køre i bilen som minimum være oplært i hvordan alle 
sikkerhedsforanstaltningerne på bilen fungerer.

13 Kvalitetsstyring

13.1 Generelt
Hedensted Kommune lægger stor vægt på, at borgerne er tilfredse med renovationsydelsen.
 
Renovatøren og dennes ansatte repræsenterer Hedensted Kommune overfor den enkelte borger, 
hvorfor Renovatøren og dennes ansatte opfattes som en del af Hedensted Kommune. For Hedensted 
Kommune er det derfor nødvendigt løbende at følge kvaliteten i den ydelse der leveres.

Hedensted Kommune ønsker at indgå i et løbende samarbejde med Renovatøren, med henblik på en 
gensidig værditilvækst.

Kvalitetsstyring af denne entreprise omfatter ethvert forhold, der har betydning for arbejdets udførelse 
og løsning.
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Målet med kvalitetsstyringen er, at borgerne skal sikres en oplevelse af stabilitet og fleksibilitet i den 
serviceydelse, de tilbydes. 

Renovatøren skal tilrettelægge arbejdet i overensstemmelse med de vilkår, der er opstillet for udbuddet. 

Hedensted Kommune står gerne til rådighed som samarbejds- og sparringspartner i forbindelse med 
tilrettelæggelse af arbejdet.

13.2 Opsamling af informationer til brug for kvalitetsstyring
Kvalitetsstyringen bygger på registrering af henvendelser fra borgerne rettet til Hedensted Kommune. 
Henvendelser og øvrige kontraktmæssige mangler registreres under en række fastlagte parametre. 
Disse data skal danne grundlag for styring af kvalitetsniveauet af Renovatørens arbejde. Systemet skal 
blandt andet anvendes til håndtering af eventuelle situationer, hvor Renovatørens ydelser ikke lever op 
til den foreskrevne kvalitet.

Der kan i forbindelse med Hedensted Kommunes kontrol af det udførte arbejde være situationer, hvor 
registreringer bygger på andet end henvendelser fra borgerne, f.eks. henvendelser fra myndigheder 
eller Hedensted Kommunes egne registreringer.

Ligeledes anvendes udtræk fra Hedensted Kommunes IT-system til kvalitetsoptimeringer sammen med 
Renovatøren.

Bods- og bonussystemet er et værktøj i kvalitetsstyringen. Vurdering af det udførte arbejdes kvalitet 
foretages løbende. Eventuel pålagt bod i denne forbindelse reguleres i Renovatørens udbetalinger.
Det bemærkes i denne forbindelse, at bodssystemet først vil blive taget i brug, når det har vist sig 
ufrugtbart at forsøge at løse udfordringerne ved dialog.

Ved opstart af entreprisen betragtes de første 3 måneder under alle omstændigheder som en 
indkøringsperiode, hvor bodsystemet for driftshændelser ikke vil være gældende, men der skal betales 
bod for opstartshændelser. 

13.3 Optimering af samarbejde
Fælles for samarbejdet omkring optimering af samarbejdet er, at deltagelse i ethvert møde sker uden 
betaling af separat vederlag, medmindre det konkret og specifikt fremgår, at der vil ske betaling for 
deltagelse.

13.3.1 Elektronisk sags- og dokumenthåndtering

Hedensted Kommune har indført elektronisk sags- og dokumenthåndtering. Al skriftlig kommunikation 
Renovatør og Hedensted Kommune imellem skal undervejs i entreprisen foregå pr. e-mail, eller 
elektronisk via det anvendte IT-system. 

Hedensted Kommunes IT-system har i dag alle tømningsruter og tømmedage registreret. Hedensted 
Kommunes IT-system anvendes ligeledes til kontakt og journalisering af Renovatørens afvigelser, 
Hedensted Kommunes og borgernes henvendelser og klager samt bestilling af ekstratømninger.
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Hedensted Kommune skal være digital. Det betyder, at borgerne skal kunne foretage en henvendelse 
om dagrenovationen via Hedensted Kommunes hjemmeside eller en dertil beregnet app.

Renovatøren skal behandle henvendelser fra Hedensted Kommune vedr. Renovatørens afvigelser, 
øvrige henvendelser fra Hedensted Kommune samt bestillinger af ekstratømninger senest næste 
arbejdsdag, såfremt henvendelsen er fremkommet til Renovatøren senest kl. 12 på en hverdag. Dette 
er desuden med til at understøtte Hedensted Kommunes serviceniveau overfor borgerne.

13.3.2 Dagligt samarbejde

Hedensted Kommune vil have et tæt og konstruktivt samarbejde med Renovatøren omkring 
entreprisens udførelse samt kvaliteten af det udførte arbejde.

Renovatøren og Hedensted Kommune skal kunne udveksle oplysninger dagligt, og skal samarbejde om 
bl.a.: 
- Spørgsmål om adgangsveje 
- Placering af tømningsmateriel
- Problemadresser
- Sagsbehandlingstider
- Klager
- Ikke afhentede sække
- Borgerhenvendelser
- Afleverede meddelelsessedler

Målet er at give borgerne en høj service ved indsamlingen.

13.3.3 Driftsmøder og kvalitetsstyringsmøder

Renovatøren skal løbende deltage i drifts- og kvalitetsstyringsmøder vedrørende arbejdets udførelse. I 
entreprisens første 3 måneder skal der afholdes et ugentligt driftsmøde. Derefter afholdes drifts- og 
kvalitetsmøde minimum en gang per måned.
Driftsmødernes formål er at debattere det igangværende samarbejde samt muligheder for at forbedre 
dette. Hedensted Kommune udarbejder mødedagsorden i samarbejde med Renovatøren. Hedensted 
Kommune skriver beslutningsreferater. 

13.3.4 Optimering af arbejdsgange

Renovatøren skal løbende vurdere de daglige arbejdsgange på indsamlingsruterne.

Såfremt Renovatøren fremsætter ønske om forsøgsmæssig eller permanent omlægning af arbejdsgange 
i forbindelse med entreprisens udførelse, forestår Renovatøren planlægning og implementering heraf 
på baggrund af Hedensted Kommunes samtykke. Hedensted Kommune står gerne til disposition som 
sparringspartner i forbindelse hermed.

Ved implementering af en ny arbejdsprocedure skal der følges op på effekten heraf. Dette gælder såvel 
procedure i forbindelse med indsamlingen af dagrenovation som for administrativ og organisatorisk 
arbejde i forbindelse med entreprisen. På baggrund heraf besluttes i samråd mellem Renovatøren og 
Hedensted Kommune, hvorvidt nye tiltag har haft den ønskede effekt, og om det nye tiltag skal 
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indarbejdes permanent i den daglige arbejdsprocedure. Såfremt Renovatøren kan påvise 
meromkostninger ved indførelse af sådanne nye tiltag, kan der med Hedensted Kommunes accept heraf 
kompenseres herfor.

13.4 Måleparametre for kvaliteten af indsamlingsarbejdet

13.4.1 Kvalitetsstyringsmøder

Hedensted Kommune sigter efter en høj kvalitet i affaldshåndteringen.

Der afholdes kvalitetsstyringsmøder med følgende emner på dagsorden:

- Bod og bonus
- Statistiske udtræk fra Hedensted Kommunes IT-system
- Afvigelser indberettet af Renovatør på baggrund af udtræk fra Hedensted Kommunes IT-system
- Borgerhenvendelser; statistisk bearbejdet af Hedensted Kommune på indhold og antal

Formålet med mødet er at sikre bevarelsen og udviklingen af kvalitetsniveauet af den daglige drift og 
levere input til bodsafregningen.

13.4.2 Bonussystem

Ved godt og fejlfrit arbejde vil Hedensted Kommune udbetale en samlet bonus på DKK 20.000, ekskl. 
moms, om måneden, som skal uddeles til det personale, som står for den fysiske tømning af beholdere 
(renovationsmedarbejderne).
Såfremt der i en måned registreres tømmefejl eller fejlindberetninger, i henhold til bonusoversigten, i 
en andel på mere end 0,2 promille af de samlede tømninger vil bonussen for den pågældende måned 
frafalde. 

13.4.3 Bodssystem

Hedensted Kommune ønsker et godt og produktivt samarbejde med Renovatøren, men vil, hvis det viser 
sig, at serviceniveauet i driften over en periode er for lavt aktivere et bodssystem for på den måde at 
motivere Renovatøren til bedre opfyldelse af kontraktens forpligtelser.
Det konkrete grundlag for aktivering vurderes og bedømmes af Hedensted Kommune.
Mht. bodssystemet for opstart vil der ikke være tale om, at det er et krav, at serviceniveauet har været 
for lavt i en periode; dette vil tværtimod være aktiveret fra start.

Der gives bod for følgende afvigelser/mangler i forbindelse med opstart:

Nr. Registreret Renovatørfejl Bodsbeløb i kr. 
ekskl. moms

1 Renovatør har ikke indsamlingskøretøjer eller tilstrækkeligt 
mandskab klar til drift som foreskrevet. 2.000 kr./ dag /bil

2 Renovatør har ikke tømmeplan inklusiv rutetilknytning klar 
som foreskrevet. 2.000 kr. / dag
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Nr. Registreret Renovatørfejl Bodsbeløb i kr. 
ekskl. moms

3
Fejl i ruteplanerne, der findes i tømmeplanen efter, at 
Hedensted Kommune har informeret borgerne. 100 kr. / adresse

4 Fremsender ikke instruktionen for medarbejderne til 
Hedensted Kommune senest 21 dage før første tømmedag. 1.000 kr. / dag

5
Registreringssystemet ikke fungerer 3 måneder efter d. 
01.02.2016.

10.000 straks, 
derudover

1.000 kr. /dag

Der gives bod for følgende driftshændelser:

Nr. Registreret Renovatørfejl
Beløb

1
Antal glemte tømninger over 0,8 ‰ pr. måned, opgjort pr. ordning/fraktion. 
Bod pr. glemt tømning.

100

2
En glemt tømning der ikke afhentes senest hverdagen efter anmeldelsen. 
Bod pr. glemt tømning.

1.000

3
Udfører tømning på ikke-aftalt tømmedag. 
Bod pr. ikke-aftalt tømning.

100

4
Ikke afleverer beholdere mv. korrekt efter tømning. 
Bod pr. beholder.

100

5
Ukorrekt indtastning af afvigelser, eller fejlagtig/svigagtig dokumentation af 
afvigelser.
Bod pr. konstateret afvigelse.

500

6
Ikke medbringer ’hængere’ under arbejdets udførelse.
Bod pr. bil.

500

7
Ikke anvender ’hænger’ som foreskrevet.
Bod pr. seddel.

100

8
Kører med affald i skuffen på indsamlingskøretøj.
Bod pr. bil

500

9
Spilder perkolat/affald fra beholdere eller indsamlingskøretøj og fejer ikke op.
Bod pr. gang der sker spild.

500

10
Ikke foretager korrekt indvejning af affaldsfraktion inden aflevering.
Bod pr. forkert indvejning.

2.000

11
Manglende opdatering af tømmeplan, på baggrund af fremsendte ændringer. 
Bod pr. adresse, der mangler opdatering.

100
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14 Adresser hvor der i dag betales tillæg for 
standplads/standplads ordning

Adresse Beholdertype Antal beholdere

12 Melder ikke defekte, ekstra eller manglende beholdere ind til Hedensted 
Kommune. Bod pr. adresse. 500

13
Ikke fremsender dokumentation til Hedensted Kommune, hvis tømning er umulig.
Bod pr. adresse, hvor tømning ikke var mulig.

100

14
Ikke tømmer i de rigtige fraktioner (fejlindlæsning). 
Bod pr. fraktion, der forurenes.

5.000

15 Ikke leverer informationsmateriale korrekt i henhold til udbudsmateriale. Bod pr. 
adresse. 100

16
Ikke tilstrækkeligt rengjorte biler, således genanvendelige fraktioner ikke kan 
genanvendes og efterfølgende må forbrændes.
Bod pr. fraktion, der forurenes.

5.000

17 Overtrædelse af det til enhver tid gældende tomgangsregulativ i Hedensted 
Kommune. 500


