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1. Definitioner 
Følgende definitioner finder anvendelse:  

Aftale: Denne samarbejdsaftale i forbindelse med projektet ”Genbrug af brugt elektronik” inklusive bilag. 

Baggrundsviden: Den ikke offentliggjorte viden og udstyr, som ejes eller kontrolleres af en Part og som en Part 
stiller til rådighed for Projektet, tillige med software, opfindelser, patentansøgninger, patenter, knowhow, 
resultater samt andre immaterielle rettigheder. 

Forgrundsviden: De resultater, som genereres i Projektet, herunder software, opfindelser, patentansøgninger, 
patenter, knowhow, data, samt andre immaterielle rettigheder. 

Fortrolige Informationer: Den fortrolige viden og information af teknisk, forskningsmæssig eller kommerciel 
art, herunder bl.a. Baggrundsviden, som ikke er offentliggjort, Forgrundsviden, projektbeskrivelsen, biologiske 
reagenser, tegninger, dokumenter, software, formler, metoder, analyseresultater og knowhow i øvrigt, som 
Parterne giver hinanden adgang til i forbindelse med Projektet, og hvor det mundtligt eller skriftligt er angivet, 
at materialet er fortroligt eller dette i øvrigt åbenbart fremgår af omstændighederne.   

Projekt: Det projekt, Parterne samarbejder om i denne Aftale, som er beskrevet i projektbeskrivelsen ”Genbrug 
af brugt elektronik – mobiltelefoner, tablets og lap-tops”, vedlagt som Bilag 1. 

 

2. Baggrund og formål 
2.1 Københavns Kommune ønsker at gennemføre et samarbejde med de private Parter med henblik på 

udvikling og demonstration af løsninger til øget indsamling og genbrug af brugt elektronik som 
mobiltelefoner, tablets og lap tops. Baggrunden er at elektronikaffald er den hurtigst voksende 
affaldsfraktion I verden som samtidig indeholder mange sjældne og værdifulde metaller og mineraler, 
der er vigtige at genbruge og genanvende. Københavns Kommune har i 2020 fået gennemført en 
undersøgelse, der viste, at halvdelen af københavnerne har småt elektronik liggende I hjemmene bl.a. 
fordi de er usikre på, hvordan de bedst muligt og sikrest bortskaffer eller giver brugt elektronik videre til 
nyt liv. Samtidig har reparationsbranchen meldt ud, at det er vigtigt, at brugt elektronik indsamles 
skånsomt og så hurtigt som muligt for at opnå størst muligt genbrugspotentiale.     

2.2 Københavns Kommune har i ”Cirkulær København - Ressource og Affaldsplanen 2024” en målsætning 
om, at tredoble mængden af genbrug i perioden 2019 – 2024, og herunder sikre, at mest muligt 
elektronik bliver genbrugt inden det bliver til affald, eller ophober sig i borgernes hjem. Kommunen 
ønsker derfor at indgå i projektsamarbejde med private Parter, for at optimere indsamling af brugt 
elektronik til genbrug, undersøge hvor meget af den indleverede elektronik der er genbrugsegnet, samt 
om der er en business case for private aktører i at indsamle brugt elektronik til genbrug. Projektet 
beskrives under Bilag 1.  
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2.3 Det bidrag til Projektet, som Københavns Kommune i form af offentlige ressourcer og midler tilfører 
Projektet (direkte og indirekte udgifter), har sin årsag i Københavns Kommunes formål med 
projektdeltagelsen som angivet i pkt. 2.2. 

2.4 Københavns Kommune gennemfører Projektet med hjemmel i kommunalfuldmagten.  

 

3. Finansiering  
Projektpartnerne finansierer egne aktiviteter. 

 

4. Parternes forpligtelser 
4.1 Parternes opgaver er beskrevet i Bilag 1 – projektbeskrivelse. 

4.2 Parterne er forpligtet til loyalt at medvirke til at gennemføre Projektet efter bedste evne og under bedst 
mulig anvendelse af den viden, de hver især råder over, i Projektets løbetid og inden for den allokerede 
budgetramme, jf. punkt3. 

4.3 Parterne har ikke nogen resultatforpligtelse over for hinanden og indestår ikke for, at Projektet fører til 
et bestemt resultat. Ingen af Parterne kan rejse krav mod den anden Part eller kræve yderligere arbejde 
som følge heraf. 

 

5. Behandling af personoplysninger 
5.1 Den indsamlede brugte elektronik forventes i et vist omfang at indeholde personoplysninger. 

Genbrugsfirmaet er selvstændigt dataansvarlig for behandlingen af eventuelle personoplysninger i 
forbindelse med det indsamlede brugte elektronik.  

 

6. Kontaktpersoner 
6.1 Til at lede Projektet har Parterne hver især udpeget følgende personer 

 Københavns Kommune: Birte Busch Thomsen, bibusc@kk.dk, tlf. 2129 8511 

 XXX: Navn, telefonnummer  

 XXX: Navn, telefonnummer  

 XXX: Navn, telefonnummer  
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Alle meddelelser, der skal afgives i forbindelse med samarbejdet i denne Aftale, skal afgives skriftligt til 
ovennævnte personer. 

 

7. Rettigheder og ejerskab hertil 
7.1 Baggrundsviden tilhører den Part, som har bragt den pågældende Baggrundsviden ind i Projektet. 

7.2 Projektet gennemføres i fuld åbenhed om Projektresultater (Forgrundsviden) ud fra en hensigt om: 

- at sikre gennemsigtighed og respektere ligebehandlingsprincippet, jf. god offentlig forvaltningsskik. 
- at eliminere, at de private parter gennem projektdeltagelsen opnår fordele, som ville kunne føre til deres 

inhabilitet i forbindelse med en eventuelt fremtidig annoncering, udbud eller indkøb fra Københavns 
Kommunes side. 

- at eliminere, at der tilgår de private parter i projektet ulovlige statsstøtteretlige fordele, herunder i form 
af eksklusiv værdifuld viden.  

7.3 Fuld åbenhed om Projektets resultater betyder, at genereret Forgrundsviden løbende stilles til rådighed 
for offentligheden. Parterne er som følge heraf indforstået med, at det derfor ikke kan være muligt at 
rettighedsbeskytte projekts Forgrundsviden.  I det omfang det undtagelsesvist ikke er muligt at beskrive 
genereret Forgrundsviden, så den kan stilles til rådighed for offentligheden som anført, uden at inddrage 
dele af de private Parters Baggrundsviden, er Parterne enige om at beskrive den dertil nødvendige 
Baggrundsviden med henblik på offentliggørelse heraf. 

 

8. Udbudsmæssige forhold 
8.1 I det omfang Forgrundsviden danner grundlag for efterfølgende udbud hos Københavns Kommune, skal 

Københavns Kommune ved tilrettelæggelse og gennemførelsen af sådanne udbud i videst muligt omfang 
søge at undgå, at de private parter bliver inhabile i forhold til at afgive tilbud. Københavns Kommune skal 
herunder iværksætte sådanne tiltag, at de private Parters eventuelle konkurrencemæssige fordel som 
følge af deltagelse i Projektet søges udlignet. 

8.2 De private Parter må ikke på nogen måde søge at påvirke udformningen af udbudsbetalingerne for et 
efterfølgende udbud eller på anden søge at præge et eventuelt udbuds tilrettelæggelse, herunder 
gennem bestemte (favoriserende) valg af metoder, materialer og standarder.  

 

9. Hemmeligholdelse 
9.1 De Fortrolige Informationer, som Parterne udveksler i Projektet, må udelukkende anvendes til 

udførelsen af Projektet.  
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9.2 Parterne er forpligtet til at hemmeligholde Fortrolige Informationer, således at denne information ikke 
kommer til tredjemands kundskab. En Part er forpligtet til at sikre, at personer, som Parten involverer i 
Projektet, pålægges samme hemmeligholdelsespligt som Parten selv.  

9.3 Hemmeligholdelsespligten i punkt 9.2 omfatter ikke information og viden, som  

 på tidspunktet for modtagelsen eller senere bliver offentligt tilgængelig uden at dette skyldes 
den modtagende Parts tilsidesættelse af hemmeligholdelsespligten i denne Aftale;  

 allerede på modtagelsestidspunktet var retmæssigt i den modtagende Parts besiddelse uden 
hemmeligholdelsesrestriktioner,  

 er modtaget fra en tredjemand, som fremstod som berettiget til retmæssigt at videregive 
informationen, eller  

 er udviklet uafhængigt af Projektet af den modtagende Part.  

 skal gives til udenforstående på grundlag af en forpligtelse fastsat ved lov, herunder 
offentlighedsloven og forvaltningsloven, retsafgørelse eller anden bindende offentlig retsakt. 

9.4 I tilfælde af uenighed mellem Parterne, påhviler det den modtagende Part at bevise, at modtagne 
informationer er omfattet af punkt 9.2.  

9.5 Bliver Fortrolige Informationer, som er udvekslet i medfør af Aftalen, omfattet af love eller 
bekendtgørelser, offentligretlige afgørelser, domme, processuelle regler, kendelser m.v., som pålægger 
den modtagende Part at videregive informationen helt eller delvist, skal den modtagende Part straks 
orientere den afgivende Part herom. Videregivelse, som pålægges den modtagende Part i 
overensstemmelse med ovenstående, betragtes ikke som tilsidesættelse af hemmeligholdelsespligten i 
denne Aftale. 

 

10. Offentliggørelse 
10.1 Parterne er berettiget til at offentliggøre projektets Forgrundsviden, og vil så vidt muligt aftale, hvordan 

Forgrundsviden skal offentliggøres og formidles. Medmindre Parterne aftaler andet, er Københavns 
Kommune berettiget til at offentliggøre og løbende opdatere Forgrundsviden på Københavns Kommunes 
hjemmeside, som skønnes at have en interesse for offentligheden, herunder relevante virksomheder.  

10.2 Parternes offentliggørelse skal altid ske med respekt af hemmeligholdelsesforpligtelsen i punkt 9. 
Københavns Kommune er dog, uanset punkt 9 og dette punkt 10 i øvrigt, altid berettiget til at 
offentliggøre oplysninger om Projektets titel, projektdeltagerne og størrelsen af den private finansiering 
uden forudgående skriftlig tilladelse. 

10.3 Parterne må ikke i øvrigt anvende hinandens navne eller logo i kommercielt øjemed uden forudgående, 
skriftligt samtykke fra de berørte Parter. 
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11. Interessekonflikter 
11.1 Parterne skal oplyse hinanden om enhver interessekonflikt. Såfremt en Part bliver bekendt med eller har 

mistanke om en opstået interessekonflikt, skal Parten uden ugrundet ophold orientere den anden Part 
herom med henblik på, at Parterne finder en løsning i fællesskab. Parterne kan blive pålagt at 
offentliggøre oplysninger om interessekonflikter, eksempelvis i forbindelse med offentliggørelse af 
Forgrundsviden, jf. punkt 10 og Kommunen accepterer, at parterne efterkommer et sådant krav. 

 

12. Ansvar 
12.1 Parterne påtager sig intet erstatningsansvar overfor hinanden, eksempelvis hvis Projektet ikke fører til 

det ønskede resultat eller tidsplanen ikke kan overholdes. Bortset fra brud på hemmeligholdelsespligten, 
er Parterne ikke i noget tilfælde erstatningsansvarlige overfor hinanden for følgeskader så som 
produktionsforstyrrelser og andet driftstab, mistet omsætning, avance eller andet indirekte tab.    

 

13. Andre bestemmelser 
13.1 Aftalen træder i kraft ved den seneste af de dertil bemyndigedes underskrift og vedvarer, indtil Projektet 

er fuldført eller Aftalen opsiges eller ophæves. 

13.2 Denne Aftale kan opsiges af hver af Parterne med 1 måneds skriftligt varsel. Herudover er Københavns 
Kommune berettiget til at opsige Aftalen, hvis Københavns Kommunes hjemmel til at gennemføre 
Projektet bortfalder. Opsigelsen får i givet fald virkning fra tidspunktet for bortfaldet af hjemlen. 
Parterne kan ikke gøre krav om erstatning eller anden form for kompensation gældende som følge af 
opsigelse efter dette pkt. 13.2 

Hvis Klagenævnet for Udbud eller en domstol erklærer Aftalen for uden virkning og påbyder Københavns 
Kommune at bringe Aftalen til ophør inden for en nærmere fastsat frist, er Københavns Kommune 
berettiget til at opsige Aftalen helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for 
Udbuds eller domstolens påbud.  Hvis der i det påbud, som udstedes, er indeholdt yderligere betingelser 
eller krav, er Københavns Kommune berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen 
over for de private Parter under forudsætning af, at dette er sagligt begrundet, og de private Parter skal i 
så fald efterleve disse vilkår.   

13.3 Såfremt en Part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne Aftale, kan den anden part 
hæve Aftalen over for den misligholdende Part ved skriftlig meddelelse uden yderligere varsel. 

13.4 Parterne påtager sig ingen konkurrencebegrænsninger af nogen art over for hinanden i medfør af denne 
Aftale. Parterne er eksempelvis berettiget til at deltage i beslægtede projekter eller til at gennemføre 
andre aktiviteter, herunder kommercielle aktiviteter med tredjemand. 

13.5 Den konkrete opstilling og drift af elektronikbokse aftales imellem genbrugsfirmaet og aktørerne som får 
opstillet boksene, men godkendes overordnet af Københavns Kommune. 
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13.6 Genbrugsfirmaet afholder alle udgifter til elektronikboksene, herunder opstilling, drift, udbedring af 
skader og nedtagning.   

 

14. Lovvalg og værneting 
14.1 Denne Aftale er underlagt dansk ret, uanset at internationale privatretlige regler og lovvalgsregler måtte 

føre til anvendelsen af et andet lands ret. 

14.2 Opstår der en tvist mellem Parterne i forbindelse med denne Aftale, herunder vedrørende fortolkning og 
anvendelse af Aftalen, skal Parterne loyalt indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. 

14.3 Er det ikke muligt at løse tvisten inden 30 kalenderdage efter forhandlinger herom er indledt, kan 
Parterne, hvis de er enige herom, henvise tvisten til løsning ved mediation ved Mediationsinstituttet 
(www.mediationsinstituttet.com) efter Mediationsinstituttets regler.  

14.4 Kan Parterne ikke blive enige om at henvise tvisten til løsning ved mediation inden 7 kalenderdage, eller 
viser det sig umuligt at løse tvisten ved mediation 30 kalenderdage efter henvisningen af denne til 
Mediationsinstituttet, skal tvisten behandles ved de almindelige domstole med værneting i København. 

 

15. Bilag 
Projektbeskrivelse  

 

16. Underskrifter 
Aftalen underskrives af de af Parterne dertil bemyndigede personer. 

 

 

For Københavns Kommune, Teknik- og 
Miljøforvaltningen  

 For  

Sted:  Sted: 

Den [dato]  Den [dato] 

 

 

  

[]    
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For …  

  

For  

Sted:  Sted: 

Den [dato]  Den [dato] 

 

 

  

[]    

 

 

For …  

  

For  

Sted:  Sted: 

Den [dato]  Den [dato] 

 

 

  

[]    
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Bilag – Projektbeskrivelse 

Genbrug af brugt elektronik - mobiltelefoner, tablets og lap-tops 
 

Baggrund 

Københavns Kommune har i ”Ressource- og Affaldsplanen: Cirkulær København 2024” vedtaget et 
mål om at tredoble mængden af genbrug i perioden 2019-2024, for at minimere affaldsmængderne 
og fremme den cirkulære økonomi og borgernes bevidsthed i forhold til genbrug. Det sker som følge 
af affaldsbekendtgørelsen, hvor kommunernes affaldshåndtering sker efter affaldshierarkiet i 
følgende prioriteret rækkefølge, genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse og til sidst bortskaffelse.  

Københavns Kommune arbejder derfor for at forebygge elektronikaffald (WEEE), som globalt set er 
den hurtigst voksende affaldsfraktion, der samtidig indeholder en lang række sjældne og værdifulde 
metaller og mineraler, der er vigtigt at genbruge og genanvende. Ifølge beregninger, som COWI A/S 
har foretaget for kollektivparten Elretur, vil genbrug af 1 tons småt IT-udstyr og teleudstyr spare 
miljøet for 7 tons CO2, mens en genanvendesele af samme udstyr vil bidrag til 1 tons CO2 besparelse. 
Bortskaffes produkterne via forbrænding eller deponi, vil det have en negativ miljøeffekt. Det er 
derfor vigtigt, at produkternes levetid forlænges så længe som muligt som fx via øget genbrug.  

I en brugerundersøgelse, som Norstat gennemførte for Københavns Kommune i 2020 blandt 1000 
københavnere, viste det sig, at over halvdelen af de adspurgte husstande havde 1-6 smart phones og 
1-5 lap-tops liggende i hjemmene, bl.a. fordi de ikke ved, hvordan de sikkert og bedst muligt kommer 
af med de afbrugte produkter. Samtidig har reparationsbranchen meldt ud, at det er vigtigt at få 
indsamlet afbrugte IT- og teleudstyr så hurtigt og skånsomt som muligt, for at opnå størst muligt 
genbrugspotentiale. 

Partnerskab om indsamling og genbrug af elektronik 

Københavns Kommune ønsker derfor at igangsætte forsøg med at få opsat elektronikbokse til 
indsamling af mobiltelefoner, tablets og lap-tops med henblik på øget genbrug. Det er Intentionen, at 
indsamlingen af elektronik skal ske på to typer af arealer; dels udlåner Københavns Kommune plads 
på kommunale områder som fx genbrugsstationer, nærgenbrugsstationer og biblioteker til opstilling 
af elektronikbokse, og dels søger kommunen partnerskab med private aktører til opstilling af 
elektronikbokse på private arealer, som fx store dagligvarebutikker, indkøbscentre, store 
arbejdspladser, boligselskaber, uddannelsessteder el. steder hvor mange forskellige mennesker 
færdes i det daglige. 

Formål 

Markedet for skånsomt og sikkert indsamling af genbrugsegnet elektronik er i dag begrænset, og der 
mangler viden om og erfaring med indsamling af brugt elektronik. Formålet med partnerskabet er at 
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indsamle og offentliggøre viden og erfaring, der kan geare det begrænsede marked i gang med 
henblik på at øge indsamling og genbrug af elektronik. Det sker bl.a. ved at undersøge de bedste 
placeringsmuligheder for elektronikbokse for at gøre det let og enkelt for københavnerne at aflevere 
elektronik til genbrug og dermed øge omfanget heraf. Derudover undersøges genbrugsmængder og 
brugertilfredshed samt hvordan boksene fungerer på de forskellige lokationer. 

Forsøgsperiode 

Forsøget igangsættes i oktober 2022 og løber frem til udgangen af 2024 

Aktiviteter og ansvarsområde 

Københavns Kommune 

 Københavns Kommune er projektansvarlig og facilitator for et samarbejde imellem private aktører med 
det formål at opnå størst muligt genbrugspotentiale for elektroniske enheder (som mobiltelefoner, 
tablets og lap-tops) 

 Stiller arealer til rådighed for opstilling af elektronikbokse som fx genbrugsstationer, 
nærgenbrugsstationer og biblioteker 

 Afholder årligt 2-4 status møder for løbende at følge op på, hvordan det går, og foretage evt. 
optimeringer. Der kan dog være behov for ekstra møder ifm. opstart og den afsluttende evaluering. 
Derudover kan de øvrige samarbejdspartnere anmode om ekstra eller separate møder, hvis der opstår 
et særskilt behov 

 Bidrager med generel kommunikation om projektet 

 Gennemfører en evaluering på bl.a. brugertilfredshed, indsamlings-, reparations- og 
genbrugsmængder og reparationstyper fra forskellige lokationer. Erfaringerne vil blive gjort 
offentligt tilgængeligt med henblik på vidensdeling om genbrugspotentialer for brugt 
elektronik 

Genbrugsfirmaet 

 Finansierer, leverer og drifter elektronikboksene til sikker og skånsom indsamling af 
mobiltelefoner, tablets og lap-tops med henblik på genbrug, samt nedtager dem efter 
forsøgsperioden 

 Indgår særskilte aftaler med opstillingsstederne om bl.a. placering og driften af 
elektronikboksene, som overordnet godkendes af Københavns Kommune 

 Opstiller, drifter og vedligeholder elektronikboksene på udpegede kommunale og private 
arealer, og håndterer enhederne frem til genbrug 

 Oppebærer indtægten fra salg af det indsamlede brugte elektronik 
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 Leverer elektronikbokse til mindst 15 lokationer som er i stand til at stå henholdsvis inde og 
udenfor. 

 Elektronikboksene er designet til at kunne understøtte sikkerhed og sporbarhed fra indsamling 
til åbning og datasletning, for at sikre, at uvedkommende ikke skaffer sig adgang til enhederne 
og dermed potentielt personoplysninger, som borgerne ikke har fået slettet ved indleveringen 
af det genbrugsegnede elektronik 

 Sikrer at databeskyttelsesloven er overholdt samt at ikke genbrugsegnet elektronik kommer 
retmæssigt ind i affaldsstrømmen 

 Elektronik indeholdende eventuelle personoplysninger bliver renset for data af et ISO 27001 
eller ISO 27701 certificeret firma 

 Investerer den fornødne tid og midler i samarbejdet, herunder deltager i status- og 
evalueringsmøder 2-4 gange om året, samt hvis der opstår et særskilt behov 

 Kommunikerer tydeligt på elektronikboksene, at det drejer som om indsamling af mobiltelefoner, 
tablets og lap-tops med henblik på genbrug. Elektronikboksene skal desuden indeholde firmalogo samt 
kontaktinformation, hvor der kan hentes yderlige oplysninger om indsatsen. Teksten på 
elektronikboksene skal godkendes af Københavns Kommune og de øvrige private aktører 

 Bidrager med input til løbende evaluerings- og optimeringsmuligheder samt slutevalueringen i 
forhold til indsamlede mængder af brugte mobiltelefoner, lap-tops og tablets, genbrugs og 
genanvendelses mængder, reparationstyper, forbrugertilfredshed med elektronikboksene og 
de reparerede produkter samt angivelse af hvor produkterne gensælges. 

Privat part som ønsker elektronikbokse til indsamling af genbrugelig elektronik 

 Ønsker elektronikbokse, hvor borgerne let og sikkert kan donere deres brugte mobiltelefoner, tablets 
og lap-tops til genbrug 

 Ønsker at bruge tid på samarbejdet, herunder deltage i status- og evaluerings møder 2-4 
gange om året 

 Samarbejder med genbrugsfirmaet i forhold til placering og driften af elektronikboksene, så forsøget 
sker hensigtsmæssig i forhold til jer og kunderne (I skal ikke bruge driftstimer på boksene) 

 Deltager i interviews om oplevelsen af elektronikboksene. Fungerer de som de skal, tager borgerne 
godt imod boksene, er der forbedringsmuligheder el.  

 Får mulighed for at præge den grønne omstilling og cirkulære økonomi i forhold til elektronik 

 Får mulighed for branding og få jeres logo på elektronikboksene og kommunikere om initiativet, hvis I 
ønsker det 
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Overordnet tidsplan 

Aktivitet 2022 2023 2024 

Indgåelse af samarbejder             

Opstilling af 
elektronikbokse 

            

Planlægnings- og 
evalueringsmøder 

2-4 gange om året 

            

Gennemførelse af 
slutevaluering 

            

 


