
 

  

 

 

 

Invitation til workshop omkring udviklingen af 
fremtidens renseteknologier 
 

Regeringen har i Vækstplan for vand, bio og miljøløsninger identificeret, at verdensmarkedet for 

vandløsninger er stigende, hvilket skaber grobund for øget vækst og beskæftigelse i Danmark. Men 

for at realisere potentialet skal Danmark udbygge sin position som vækstcenter for effektive og in-

telligente løsninger på verdens vandudfordringer.  

 

Det er derfor vigtigt, at vandselskaberne er med til at drive udviklingen af vandteknologi, idet det er 

vandselskaberne som har kompetencer og viden til at udpege og bidrage til at definere fremtidens 

løsninger ift. spildevandsrensning. Fremtiden kan byde på mange nye udfordringer, krav og specifi-

kationer for spildevandsrensning, miljø mv. og derfor er det vigtigt, at forsyninger og leverandører 

er opmærksom på dette, samt bidrager til at præge udviklingen af nye teknologier.   

 

DANVA og Markedsmodningsfonden afholder derfor en workshop den 23. februar 2015, som har 

til formål at diskutere, hvilke udfordringer de danske vandselskaber står over for. På workshoppen 

vil vi sammen diskutere og prioritere, hvilke udfordringer branchen forestiller sig at skulle løse i 

fremtiden, og hvorledes private virksomheder kan bidrage til løsningen.  

 

De identificerede udfordringer vil danne grundlag for en prækommerciel indkøbskonkurrence (pre-

commercial procurement - PCP) som Markedsmodningsfonden og DANVA forventer at igangsætte 

i løbet af 2015. Formålet med PCP-konkurrencen er at få udviklet konkrete løsningsforslag på de 

identificerede udfordringer.  

 

Program for dagen 

 Velkomst og præsentation af dagens program v/ Erhvervsstyrelsen og DANVA 

 Kort om PCP og indholdet i et PCP-forløb v/ Rambøll 

 Præsentation af potentielt relevante problemstillinger v/ Rambøll 

 Workshop-proces med drøftelse af problemstillinger og tilføjelse af evt. supplerende pro-

blemstillinger  

 Præcisering af problemstillinger i mindre grupper: Hvad består udfordringen og behovet i?  

 Prioriteringsøvelse 

 Risikoanalyse – vil det være muligt at arbejde videre med problemstillingerne i praksis? 

 Den videre proces 

Tid og sted: 

23. februar 2015 - Klokken 10.00 – 16.00 

Vandhuset,   

Godthåbsvej 83 

8660 Skanderborg 

 

Læs mere om PCP på Markedsmodningsfondens hjemmeside på  

http://markedsmodningsfonden.dk/praekommercielleindkob 

 

http://markedsmodningsfonden.dk/praekommercielleindkob
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Tilmeldingsfrist: 18. februar 

Tilmelding til Charlotte Frambøl: CF@Danva.dk 

Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser, og der derfor bliver tildelt pladser efter 

først til mølle-princippet. Derudover forbeholder DANVA og Markedsmodningsfonden sig retten til 

at begrænse antallet af pladser pr. tilmeldte virksomheder til to for at sikre, at så mange som muligt 

for mulighed for at deltage.  

 

Vi ser gerne deltagere som både har driftserfaring og føling med fremtidens teknologiske udfor-

dringer og muligheder på spildevandsområdet.  
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