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Bakgrunn

• RfD har ansvar for renovasjonstjenesten for 200.000 
innbyggere i Drammensområdet.

• Innsamling av husholdningsavfall har vært utført av 
RenoNorden siden 2009. 

• Et nytt anbud i 2016 hadde høy fokus på miljø og  
samfunnsansvar.

• Tilbudene ble evaluert med 60 % pris, 20 % miljø, og 
20 % oppdragsforståelse.

• Det kom seks tilbud, og det var 27% prisforskjell på 
billigste/dyreste. Ett tilbud ble avvist.

Eldre bilde av avfallshenting RenoNorden som hadde oppstart 
2009.



Kontrakten med RenoNorden – juni 2016

• RenoNorden vant anbudskonkurransen, med lavest pris, 
og scoret i tillegg høyt på miljø og  oppdragsforståelse.

• Selskapet hadde svært god økonomi og oppfylte alle 
kriterier.

• RfD stilte krav om bankgaranti og morselskapsgaranti som 
sikkerhet.

• Ingen reell eller juridisk grunn til å avvise anbudet. 

• 8 års kontrakt ble inngått juni 2016.
Kontraktssignering mellom RfD og RenoNorden, juni 2016



Forberedelser

• 1 år med anbudsforberedelser og deretter 
1 år med mobiliseringstid og oppstartforberedelser

• Ukentlige driftsmøter i mobiliseringstiden

• Beredskapsplaner behandlet i styret

• Økt bemanning i beredskapstiden

• Opplæring og teambuilding med renovatørene



Krise i RenoNorden – og påfølgende forhandlinger

• Etter at kontrakt var inngått, ble det kjent at 
RenoNorden hadde regnet for lavt på en rekke 
kontrakter og risiko for konkurs var reell.

• RenoNorden innledet i juni 2017 forhandlinger om å 
terminere kontraktene. RfD avslo dette fordi det ville ha 
påført innbyggerne en urimelig merkostnad. 

• Muligheten for å reforhandle kontraktene ble utredet, 
men var ikke mulig innenfor anskaffelsesregelverket.

• Det var flere møter hos RenoNordens advokater, og de 
største kundene hadde dialog med hverandre. 
Forhandlingene ble avsluttet i juli 2017. Møter hos RenoNordens advokater i Oslo



Etablering av beredskapsgruppe

• RfD opprettet en intern beredskapsgruppe juni 2017 
for å forberede en mulig konkurs.

• Gruppen utarbeidet bl.a. juridiske dokumenter, 
kommunikasjonsplaner og leverandøravtaler. 

• En hasteanskaffelse ble gjennomført. Det ble inngått 
beredskapsavtale med Norsk Gjenvinning Renovasjon.

• Oppdraget fra RfDs styre var at innbyggerne ikke 
skulle  påføres ulemper og stans i tjenesten skulle 
unngås.

• Beredskap ble opprettholdt gjennom hele sommeren.

RfDs interne bereedskapsgruppe



Konkurs i RenoNorden

• Forhandlinger med RenoNorden ble gjenopptatt.  
15.9 var det enighet om å terminere kontrakt.

• Styret og representantskapet godkjente 
betingelsene for å terminere kontrakten.

• Tilsvarende avtaler ble gjort hos flere av kundene 
til RenoNorden. 

• RenoNorden fremla en finansiell plan som 
bankene ikke godkjente.

• Konkurs ble begjært 19. september.

Faksimile fra NRK



Løste krisen på 24 timer
• Oslo Børs meldte om konkursen mandag 18.9 kl. 21.00. 

• Natt til tirsdag arbeidet beredskapsgruppen sammen 
med advokat om iverksettelse av beredskapsplan. Alle 
involverte ble informert mandag kveld.

• RfDs ansatte var på arbeidsplassene tidlig tirsdag morgen 
og garanterte for lønnsutbetalinger og ny jobb. Det ble 
avholdt informasjonsmøte hos RfD senere samme dag.

• Styreleder og daglig leder var hos bostyrer tirsdag kveld 
og avtalte kjøp av biler og overtakelse av driften.

• Norsk Gjenvinning Renovasjon hadde oppstart onsdag 
morgen med samme biler, ansatte og ruter som tidligere. Møte med renovatørene i RenoNorden på RfDs kontor



Økonomiske konsekvenser

Det vil ikke bli behov for å øke renovasjonsgebyret som direkte 
følge av konkursen. 

Dette er årsaken:

• RfD hadde gode økonomiske garantier. 

• Driftsmidlene er overtatt til lavere pris enn anskaffelseskost.

• Innsamlingskontrakten utgjør bare 20% av gebyret. 

• Våre økonomiplaner er basert på realistiske kostnadsanslag.

Faksimile fra Drammens Tidende.



Konklusjon og oppsummering

• Innbyggerne har ikke blitt skadelidende ved 
konkursen, og det har ikke vært stans i tjenesten.

• En god beredskapsplan var helt avgjørende for det 
gode resultatet.

• Selskapet hadde anledning til å handle raskt når 
krisen inntraff, noe som var en stor fordel.

• Løpende informasjon til eiere, ansatte og 
publikum har vært viktig. 

• De ansatte i RenoNorden har blitt godt ivaretatt, 
og dette har blitt satt pris på. 

• Renovasjonsgebyret kommer ikke til å øke som 
følge av konkursen.

Renovatør med renovasjonsbil som nå  er overtatt av Norsk Gjenvinning



• Gjøre grundig forarbeid

• Vurdere tilbyderens leveringsdyktighet

• Avvise tilbud som har vesentlige avvik.

• Benytte flere tildelingskriterier enn pris.

• Kreve økonomiske garantier.

• Ha beredskap for ekstremsituasjoner.

• Levere pris som overstiger egne kostnader.
 

Hva bør kommunale oppdragsgivere gjøre? Hva bør leverandørene gjøre?

Hva har vi lært?



Man kan aldri garantere seg mot kontraktsbrudd.


