
 

 
 

 

 
Invitation til markedsdialog om præ-kommercielt indkøb af innovative løsninger på udnyttel-

se af ressourcer i spildevand 
 

Verdensmarkedet for vandløsninger er stigende, hvilket skaber grobund for øget vækst og beskæfti-

gelse i Danmark. For at realisere det potentiale, skal Danmark udbygge sin position som vækstcen-
ter for effektive og intelligente løsninger på verdens vandudfordringer. Markedsmodningsfonden 

under Erhvervsstyrelsen har på den baggrund, i samarbejde med DANVA, igangsat et projekt, der 
skal fremme udviklingen af nye og bedre teknologier til gavn for spildevandssektoren og samtidig 

understøtte vækstmuligheder og eksport af dansk vandteknologi. 
 

Gennem en såkaldt prækommerciel indkøbskonkurrence (precommercial procurement – PCP) vil 

otte vandselskaber (BIOFOS, Billund Vand, Aarhus Vand, Herning Vand, Kalundborg Forsyning, 
Middelfart Spildevand og Vandcenter Syd) i 2015 sammen med Markedsmodningsfonden efter-

spørge udvikling af nye løsninger til bedre udnyttelse af ressourcer i spildevand og spildevands-
slam.  

 

I en prækommerciel indkøbskonkurrence kan private virksomheder byde ind og blive udvalgt til at 
udarbejde et feasibility studie i en første fase og herefter udvælges til i en anden fase at udvikle og 

teste en egentlig prototype.  Se mere om PCP her: 
www.markedsmodningsfonden.dk/praekommercielleindkob . 

 
Der er nedsat en styre- og en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra ovennævnte selskaber, 

som beskriver de udfordringer, der ønskes løst. Deltagerne i projektet er nu klar med et første, fore-

løbigt bud på, hvad udfordringen består i, og dermed hvad det er der vil blive efterspurgt løsninger 
blandt private leverandører i konkurrencen, der forventes åbnet i efteråret 2015.  

 
Vi inviterer med det afsæt til en teknisk afklaring (markedsdialog) med interesserede leverandører. 

 

På mødet vil vi præsentere, hvad et prækommercielt indkøb er. Herefter vil vi præsentere den fore-
løbige behovsbeskrivelse.  Det foreløbige udkast offentliggøres på 

www.markedsmodningsfonden.dk ca. en uge før mødet.  
 

Deltagerne på mødet vil derefter få lejlighed til at komme med kommentarer til materialet via en a r-
bejdsproces med en række på forhånd definerede spørgsmål. Der vil ikke på selve mødet blive taget 

stilling til håndtering af spørgsmålene. Efter mødet vil der blive udarbejdet en opsamling på de af-

givne kommentarer. Opsamlingen vil blive offentliggjort. Styregruppen vil tage kommentarerne 
med i den videre proces med færdiggørelse af konkurrencematerialet for PCP. 

 
Tid og sted: D. 31. august 2015 kl. 13-16, Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 KBH Ø. 

 

Tilmeldingsfrist: 24. AUGUST 2015 
Tilmelding til Kristian Friis: KF@Danva.dk 

 
Af hensyn til pladsen forbeholder vi os muligheden for at måtte begrænse antallet af deltagere, først 

ift. antal deltagere pr. virksomhed, dernæst om nødvendigt efter et først-til-mølle-princip. 
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