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Indsamling på tværs (IPT)
I dette notat beskrives baggrunden for ”Indsamling på tværs” samt det forudgående handlingsforløb i kontraktrelationen med Remondis.
Baggrund, etablering af ”Indsamling på tværs”
Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk Kommuner besluttede i 2015, at
ville indfri den driftsmæssige synergi og det økonomiske potentiale der lå i, at i fællesskab udbyde indsamlingen af affald fra husstande og kommunale institutioner.
4 af de 5 deltagende kommuner var partnerkommuner, dvs. havde overdraget den
affaldsadministrative del af opgaverne til Vestforbrænding – men gik skridtet videre
ved også at gå sammen om at udbyde indsamling af affald på tværs af kommunegrænserne.
På baggrund af de 5 kommuners ønsker om realisering af synergier og optimeringspotentiale, godkendte Vestforbrændings bestyrelse den 25. marts 2015, etablering
af en fællesordning ”Indsamling på tværs”, som den operationelle ramme for samarbejdet der trådte i kraft pr. 1. januar 2016.
I praksis indebærer fællesordningen ”Indsamling på tværs”:
- At der blev gennemført et fælles udbud af indsamlingen af affald, dvs. indsamling på tværs af kommunegrænserne
- At ”palletten” af ydelser der tilbydes borgerne i vid udstrækning blev synkroniseret, men med plads til forskellige lokale ønsker om services og løsninger
- At administration af ordningen dvs. bl.a. drifts- og kontraktstyring, samt opfølgning over for renovatør(er) blev varetaget samlet af Vestforbrænding
- At kundeservice, dvs. den borgerbetjening i relation til indsamling af affald
blev varetaget samlet – dog i første omgang undtagen for Albertslund Kommune. Albertslund er nu med i kundeservice, altså den almindelige kontakt
ift tømning, men står udenfor ift information om ordningerne og økonomi.

”Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner”
blev således etableret som en valgfri brugerfinansieret ordning, i overensstemmelse
med ”Fællesbestemmelser for samarbejdet om fællesaktiviteter og fællesordninger i
Vestforbrænding”, vedtaget af bestyrelsen den 28. marts 2007.
Den endelige økonomi herunder budget, samt takster for ordningen, blev fastlagt
på bestyrelsesmøde nr. 403, den 30. marts 2016 på grundlag af udført udbud i august 2015 og indgåelse af kontrakter mellem Vestforbrænding og Remondis i december 2015.
Udvikling i kontraktforholdet med Remondis
Remondis indikerer med en ikke-underskrevet NDA (Non Disclosure Agreement) på
møde den 26. februar då., at selskabet overvejer at udtræde før tid af IPT-kontrakterne med Vestforbrænding.
I den efterfølgende periode er afholdt en række møder med IPT-kommunernes
borgmestre, hvor sagen, de mulige udfaldsrum og løsningsmuligheder er blevet orienteret og drøftet.
Remondis fremsender den 25. marts d.å. en opsigelse af Vestforbrændings IPTkontrakter for Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk.
Opsigelsen bliver vurderet at være uberettiget, hvilket den 28. marts då., bliver
meddelt Remondis af advokatfirmaet DLA Piper på vegne af Vestforbrænding.
På ”IPT-borgmestermøde” den 8. maj d.å., bliver de kontraktlige og udbudsretslige
forhold omkring Remondis opsigelse af kontrakterne drøftet, herunder Vestforbrændings erstatnings-muligheder.
På mødet er der enighed om, at Vestforbrænding skal arbejde videre med en udbudsmodel (genudbud) og at IPT-kommunernes teknikere skal inddrages i forhold
til drøftelse af ønsker til ændringer i kravspecifikation på den eksisterende ydelse.
Remondis trækker den 24. maj d.å. opsigelsen af IPT-kontrakterne med Vestforbrænding tilbage.
På ”IPT-borgmestermøde” den 29. maj d.å. bliver situationen omkring Remondis’
opsigelse og efterfølgende tilbagetrækning heraf drøftet, med henblik på at sikre, at
alle IPT-kommuner har 2-kammerafhenting i IPT-ordningen frem til og efter 1. januar 2020.
På mødet er der enighed om, at Vestforbrænding skal undersøge mulighederne for
en forhandlingsløsning, frem for genudbud af den oprindelige opgave.
På ”IPT-borgmestermøde” den 21. juni d.å., var der enighed om, at der arbejdes
videre med en løsning der indebærer, at den oprindelige IPT-opgave ikke genudbydes, men at der i stedet forhandles med Remondis om:
Erhvervelse af et fra Remondis udskilt datterselskab ved en aktieoverdragelse til
IPT-kommunerne Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk Kommune,
hvor aktieselskabet indeholder kontrakterne med Vestforbrænding samt Remondis’
materiel og mandskab
Ud fra en samlet vurdering, er der på mødet enighed om, at dette kan gennemføres
inden for rammerne af udbudsreglerne og eliminerer risikoen for, at der ikke kan
ske tømning med to-kammerbiler – og derfor er den løsning der arbejdes videre
med.
Side 2

Der er endvidere enighed om, at det videre arbejde med løsningen og forhandlingerne med Remondis overdrages til IPT-kommunerne, som nedsætter en styregruppe.
En endelig afklaring skal foreligge senest 1. september d.å., da det ellers ikke vil
være muligt at gennemføre et alternativt udbud med indsamling i 1-kammerbiler til
opstart 1. januar 2020.

Side 3

