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Ny innsamlingskontrakt av avfall i Bærum kommune- orientering

Bærum kommune inngikk en midlertidig avtale med NordRen AS om innsamling av
husholdningsavfall, etter konkursen til RenoNorden AS. Den midlertidige avtalen gjelder fram til
mai 2019.
Forurensning og renovasjon la ut en konkurranse på «Innsamling av husholdningsavfall og
næringsavfall» høsten 2018. Denne konkurransen måtte avlyses da det ble oppdaget feil i
konkurransegrunnlaget og ny konkurranse ble lagt ut, med tilbudsfrist 28.1.2019.
Ved tilbudsfrist kom det inn to tilbud, og etter evaluering var det klart at dagens leverandør
NordRen AS ble tildelt oppdraget. Det kom ingen klager på evalueringen og signering av kontrakt
er i gang.

Veien framover
Når Bærum kommune nå fortsetter med samme leverandør blir det ingen store overganger eller
innkjøringsperiode. Dette betyr at husholdninger ikke vil merke noe til denne endringen da det i
prinsippet kun er en ny avtale på plass. Renovasjonsgebyret vil kunne gå noe opp med dagens
avtale og priser. Det vil bli foretatt beregninger i henhold til selvkost, og vi vil komme nærmere
tilbake størrelsen på gebyret i forbindelse med rådmanns forslag til Handlingsprogrammet for
2020 – 2023.

Avtalen med NordRen AS, gir Bærum kommune bedre stabilitet og bedre vilkår over en lengre
periode på opptil 7 år.
NordRen AS har vært i bransjen siden 1993, de er et solid firma med kredittrating AAA. I tillegge er
de ISO sertifisert for 9001, 14001 og 45001.

Avtalen har gitt Bærum kommune en samlet pris på ca. kr. 268.624.000 for 7 år. Dette er avtalen
for 5 år med opsjon på 1 + 1 år.
Total prisen inneholder:
- Tømming av husholdningsavfall som mat- og restavfall, papir / papp / drikkekartong og
plastemballasje
- Tømming av nedgravde beholdere
- Opsjon på pilot for tømming av glass- og metallemballasje hjemme hos husholdninger
- Tømming av næringsavfall
- Lagerhold
- Diverse opsjoner
I samarbeid med Kommunikasjonsenheten vil det informeres i media at NordRen fortsetter som
leverandør på innsamling av avfall i Bærum kommune.
Forurensning og renovasjon overtar renovasjon på alle kommunale formålsbygg fra Eiendom i
løpet av 2019. Det jobbes med overganger og at alle skal begynne med kildesortering i løpet av
dette året. Skoler og barnehager vil prioriteres med tanke på sortering og vi håper det skal være
klart til skolestart høsten 2019. Det skal gjennomføres plukkanalyser ved et utvalg skoler og
institusjoner for å få oversikt og nullpunkt.

Konkurransen
Konkurransen ble avholdt som åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser,
(FOA). Konkurransen inneholdt to delleveranser, innsamling av husholdningsavfall og innsamling
av avfall fra mindre næring og kommunale formålsbygg. Det var anledning til å levere tilbud både
på de enkelte delleveransene og/eller samlet. Bakgrunnen for å dele konkurransen i

delleveranser var for å legge til rette for at mindre aktører også kunne legge inn tilbud på
næringsavfallet. Ved tilbudsfrist mottok Bærum kommune NordRen AS og Bentzen Transport AS.
Begge leverandører oppfylte kvalifikasjonskravene.
Dokumentasjonsbevis på kvalifikasjonskrav er innhentet.
Ved forrige utlysning av innsamling av avfall i 2016 var det i motsetning syv leverandører som
leverte tilbud. To av disse syv (Veireno og RenoNorden) er borte fra markedet. Det er noe
bekymringsfullt at det er så få tilbydere, men grunn til å tro at dette skyldes at markedet fortsatt
er preget av konkursene i 2017.
Begge leverandørene er evaluert etter erfaring og referanser. Det er i tillegg sjekket årsresultat og
egenkapital for begge leverandørene.

Tildelingen
I konkurransegrunnlaget var følgende tildelingskriterier definert:

Kort om priser:
Evaluering av prisskjemaer gir denne poengsum til leverandørene:
Kriterier

Vekt
Samlet pris

Pris

50 %

Poengsum
Vektet poengsum

Poeng pris

Tilbyder, Poeng 0-10
Bentzen
NordRen
Transport
Kr. 379 508
Kr.
710,00
268 624 068,00
5,87
10
2,94
5
2,94
5

En grov beregning viser at prisnivået på ny kontrakt er ca. tilsvarende dagens kontrakt. Prisene er
ikke helt sammenlignbare, da dagens kontrakt honoreres med fast månedspris, mens ny kontrakt
er basert på mengderegulerende enhetspriser. For ca. samme pris vil Bærum kommune imidlertid
få en mer robust og tilpasset tjeneste.

Kort om kvalitet og miljø
Alle underpunkter under kvalitet og miljø er evaluert og NordRen skiller seg ut som beste
leverandør.
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Evaluering har tatt for seg blant annet disse punkter:
Leverandørenes ressurser som allokeres til Bærum
- Antall personer som er tiltenkt oppdraget
- Hvordan administrative oppgaver er tenkt løst
- Tilgang til reservemateriell
- Løsning for veier med begrenset fremkommelighet, og supplerer med mindre biler
- Tiltak for å redusere støy og andre trafikkulemper

Endringer fra eksisterende kontrakt
Kontrakten som er inngått er basert på NS 9430:2013 ”Alminnelige kontraktsbestemmelser for
periodisk innsamling og transport av avfall". Det vil i motsetning til dagens korte
«beredskapsavtale» være enklere å følge opp denne kontrakten som har varighet på ca. 5 år med
opsjon på forlengelse 1 år + 1 år.

I ny avtale er det viktig å fremheve krav om å skille næringsavfallet fra husholdningsavfallet. Dette
er hittil gjort kun regnskapsmessig for å etterkomme lovkrav. I ny avtale skal næringsavfallet
holdes adskilt fra husholdningsavfallet og det vil da også være mulig å rapportere på et mer
detaljert nivå. Videre er løsningen som tilbys for veier med begrenset tilgjengelighet tillagt langt
mer materiell i form av mindre biler. Dagens bilpark er i det store og hele overtatt fra
RenoNordens konkursbo og mangler egnet materiell for disse utfordringene. Det er noe
leveringstid på disse bilene.
Leverandør skal utarbeide månedsrapporter. Rapporten skal ha måleindikatorer innen HMS
(fraværsskader, sykdom m.m.), Kvalitet (avvik, klager, skader på tredjepart osv.), HR (turnover,
opplæringsplaner, antall vikarer) og proaktivitet (vernerunder, uønskede hendelser, revisjoner
m.m). Utarbeidelse av rapporteringsmal skal gjøres i samarbeid med oppdragsgiver.

Økonomi
Med dagens avtale vil renovasjonskostnadene bli mer forutsigbar og stabil. Renovasjonsgebyret
for husholdninger vil kunne øke noe. Hvor mye vil rådmannen komme tilbake til i
Handlingsprogrammet for 2020 – 2023.
Forurensning og renovasjon overtar renovasjon på alle kommunale formålsbygg fra Eiendom i
løpet av 2019. Kostnadene vil fortsatt dekkes over Eiendom.

