
Invitation til markedsdialog 
EU-udbud af indsamling af dagsrenovation  

i Egedal Kommune, 2022 
 

 
 

Den 15-06-2021 

Sagsbehandler: 

Maja G. Barnekov 

Direkte tlf.: 7259 6260 

E-mail: 

Maja.Barnekov@egekom.dk 

Egedal Kommune forventer at gennemføre et EU-udbud af indsamling af 

dagsrenovation i anden halvdel af 2021, med opstart af en ny kontrakt 1. august 

2022. Opgaven forventes udbudt som offentligt udbud med tildelingskriteriet 

"bedste forhold mellem pris og kvalitet". 

 

For at oparbejde markedskendskab og kunne udarbejde det bedst mulige 

udbudsmateriale, ønsker Egedal Kommune at indgå i en dialog med markedet.  

 

Egedal Kommune opfordrer derfor interesserede virksomheder i at deltage i et 

dialogmøde. Det forventes ikke, at vi når at drøfte alle punkterne nedenfor på 

samtlige dialogmøder. 

 

Der ønskes særligt dialog omkring: 

 Kendskab til hvilke bæredygtige tiltag, der er kommet på markedet 

siden sidste udbud og hvilke, der forventes i fremtiden.  

 Drøftelse af fordele og ulemper ved brugen af EL-biler til indsamlingen, 

herunder de forventede økonomiske konsekvenser af at indsamlingen 

foretages med EL-bil. 

 Sociale klausuler (hvad giver mening, lærlinge m.v.) 

 Hvordan kan vi sikre en god implementering af ordningen og 

overgangperiode ved en eventuel ny leverandør? 

 Drøftelse af storskraldordningen som del af indsamlingen, herunder 

hvordan tekstil indsamles, kvalitet og afrapportering, hvordan sikrer vi 

mere til genanvendelse, optimering af indsamling. 

 Hvordan sikrer vi smidighed i samarbejdet og den løbende drift? 

Herunder drøftelse af: 

- Bod og Bonus 

- Bilspærret og Vinterberedskab 

- Afrapportering af krav (f.eks. krav til storskrald og indkøb af biler) 

- Sikre uddannelse af personale på biler (f.eks. storskrald) 

- Tømning af farligt affalds bokse 

 

Markedsdialog 

Markedsdialogen vil bestå af individuelt afholdte møder af ca. 45 minutters 

varighed i uge 26 og 27 afholdt på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 

3650 Ølstykke. Alternativt virtuelt/digitalt afholdte møder. 

Alle retningslinjer vedrørende COVID19 vil blive fulgt. 

 

Der kan bookes følgende dage til dialogmøde: 

 

 Mandag den 28. juni, kl. 9:30 - 13:30 
 Tirsdag den 29. juni, kl. 10-10:45 
 Onsdag den 30. juni, kl. 10:30-11:15 eller kl. 12-12:45 
 Mandag den 5. juli, kl. 9.30-11.30 eller 12.30-15.00 
 Tirsdag den 6. juli, kl. 13.30-15.00 

 

 

 



Tilmelding til markedsdialog 

Hvis I er interesserede i at deltage i et dialogmøde, bedes I sende en besked 

herom til udbud@egekom.dk eller via Mercell. 

 

I bedes venligst samtidig med tilmeldingen anføre, hvilke af ovenstående dage, 

gerne med specifikke tidspunkter, I vil kunne deltage i et dialogmøde. I bedes 

også anføre, om I ønsker at deltage virtuelt/digitalt eller ved fysisk fremmøde. 

 

Tilmelding skal sendes senest: 

 

 Torsdag den 24. juni 2021, kl. 12.00 

 

I vil hurtigst muligt efter tilmelding og senest fredag den 25. juni modtage en 

invitation til markedsdialogen. 

 

Hvis mere end 5 virksomheder ønsker at deltage i markedsdialogen, forbeholder 

Egedal Kommune sig ret til at udvælge 5 virksomheder til markedsdialogen, 

således at de deltagende virksomheder repræsenterer et bredt udsnit af 

markedet. 

mailto:udbud@egekom.dk

