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Afsætning af flasker, glas og dåser
Nedenstående spørgsmål er gengivet opdelt med numre, men ellers uredigeret, idet svar
fra Reno Djurs I/S er anført i kursiv under hvert spørgsmål.
Med SB menes Særlige betingelser og beskrivelse. Med TBL menes Tilbudsliste.
1.
Plastfolie.: Det fremgår ikke at der er plastfolie i fraktion hverken i overskrift eller i punkt 3 ”Kvalitet af flasker,
glas og dåser”, I sorteringsvejledning flasker, glas og dåser (og andre smågenstande af metal, glas og plast)
Men under punkt 3. side 5. Analyse fra affaldsforsøg i 2015 og 2016 (kun i Mørke) står der at der har været 7,1
% plastfolie. Som vi læser det i betingelser og specifikationer. Er det kube-indkast der er større for at borgene
ikke behøver at tømme deres poser med den blandet fraktion.
Det er rigtig meget plastfolie. Spørgsmål.: Må Mørke gerne lægge alt plastfolie i kuberne fra deres husholdning?
Vi håber meget at Reno Djurs vil udfase plast-folie fra kuberne i Mørke. Vi har meget store problemer når der
kommer plast-folie som er fyldt med den blandet fraktion.

Svar:
Det er korrekt, at der i de to særlige kuber i Mørke er en del plastfolie. Årsagen er,
at disse to kuber blev anvendt i et forsøgsprojekt, hvor borgerne kunne aflevere
blandet husholdningsplast (rent og tørt), herunder plastfolie til genanvendelse (sammen med glas og metal). Hensigten med forsøget var at gøre det nemmest muligt for
borgerne, hvorfor de både kunne lægge fyldte poser direkte i kuben uden at tømme
dem (uden knude) eller hælde materialerne løst ned i den. Da vores tidligere modtageanlæg godt kunne håndtere dette, og mange borgere var glade for forsøgsordningen, opretholdt vi de to forsøgskuber i Mørke med fortsat mulighed for at komme
plastposer i (altså fortsat samme sorteringsvejledning som under forsøget). Som udgangspunkt ønsker vi fortsat at opretholde de to særlige kuber (hvis indhold udgør i
størrelsesordenen 2 % af de samlede mængder jf. Spørgsmål og svar nr. 1). Hvis tilbudsgiver ikke kan håndtere disse to kuber med denne sorteringsvejledning, må man
skrive dette i tilbuddet, hvilket således vil indgå i tilbudsevalueringen og i vores
overvejelser, om de to særlige kuber skal opretholdes.

Slut.

