
Juridiske rammer for OPI 
Offentlig-Privat Innovation - med fokus på indsamling, behandling og nyttiggørelse af affald 
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 Omstilling af affaldssystemet på Bornholm 

 

 Juridiske opmærksomhedspunkter 

 Udbudsreglerne 

 Statsstøtte 

 Indretning af kontrakt 

 

 Udbudsretlige løsninger 

 Markedsdialog 

 Udbudsformer 

2 

Overblik 



Fokus 

 Skabe øget værdi af affald ud fra ressourcevinkel 

 Fremme vækst og jobskabelse 

 Optimere anvendelsen af alle organiske kilder på Bornholm 

 Lokale innovative løsninger på plastaffald og øge levetiden af produkter mv. 

 Finde nye måder at organisere samspillet mellem offentlige og private 

Aktiviteter 

 Definere anvendelsesmuligheder for organiske materialefraktioner og plast 

 Markedsdialog og OPI før innovativt udbud 

Kilde: Gate 21 – TEMA: Innovation i affaldssektoren 
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Omstilling af affaldssystemet på Bornholm 



 Mål: Optimal forberedelse af 
udbud af ”endelig løsning” 

 Forudsætning: Viden 

• Egen viden 

• Anden ”offentlig” viden 

• Markedsaktørers viden 

• Konsulenters viden 

 Balance - investering/værdi (for 
ordregiver/markedet) 

 Niveau(er) for involvering af 
aktører (markedsdialog/høring) 

 

Kilde: Advokat Majse Jarlov 
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Proces? 



Juridiske opmærksomhedspunkter 

 Udbudsreglerne 

 Kort introduktion til udbudsreglerne 

 Væsentlige ændringer og nyskabelser (udvalgte) 

 Udbudspligt 

 Udelukkelse 

 Statsstøtte 

 Indretning af kontrakt 

 Betaling af vederlag 

 Fordeling af rettigheder 

 Håndtering af risici og udfordringer 
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Formål 

 Skabe et indre marked for offentlige kontrakter 

 

Principper 

 Ligebehandling af ansøgere og tilbudsgivere 

 Gennemsigtighed i processen 

 

6 

Kort introduktion til udbudsreglerne 



Regelsæt 

 Udbudsloven (LOV 1564 af 15/12/2015) 

 Bekendtgørelse om indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, 
transport samt posttjenester (BEK 1624 af 15/12/2015) 

 Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter (BEK 1625 af 15/12/2015) 

 Tilbudsloven (LBK 1410 af 7/12/2007) 

 Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK 593 af 2/6/2016) 
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Kort introduktion til udbudsreglerne 



Fleksible udbudsformer til innovative indkøb 

 Lempet adgang til udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog 

 Ny udbudsform: Innovationspartnerskab 

Øget gennemsigtighed i udbudsmaterialet 

 Pligt til at offentliggøre det fulde udbudsmateriale samtidig med 
udbudsbekendtgørelsen 

 Pligt til at offentliggøre evalueringsmetode i udbudsmaterialet 

Lempet udbudspligt for små kontrakter 

 Alene pligt til annoncering af kontrakter med værdi under tærskelværdierne, hvis 
”klar grænseoverskridende interesse” 
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Væsentlige ændringer og nyskabelser (udvalgte) 



Generelt 

 Udbudslovens afsnit II gælder ved indgåelse af offentlige kontrakter med en 
anslået værdi, der mindst svarer til: 

 38.624.809 kr. for bygge- og anlægskontrakter 

 1.541.715 kr. for vareindkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter 

 Offentlige kontrakter er defineret i udbudslovens § 24, nr. 24: 

 ”Gensidigt bebyrdende kontrakter, der indgås skriftligt mellem en eller flere økonomiske 
aktører og en eller flere ordregivere, og som vedrører udførelsen af bygge- og anlægsarbejder 
eller levering af varer eller tjenesteydelser.” 
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Udbudspligt 



Blandede kontrakter 

 Indeholder en kontrakt en kombination af flere udbudspligtige ydelser, skal 
kontrakten tildeles efter de regler, der gælder for kontraktens hovedformål 

 Indeholder kontrakten både udbudspligtige og udbudsfri ydelser, er den 
samlede kontrakt omfattet af udbudsloven, hvis: 

 Værdien af den udbudspligtige del overstiger tærskelværdien (hvis kontrakten 
objektivt kan adskilles) 

 Kontraktens hovedformål udgøres af udbudspligtige ydelser (hvis kontrakten ikke 
objektivt kan adskilles) 
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Udbudspligt 



Undtagelse 1: Ikke gensidigt bebyrdende kontrakter 

 Ikke gensidigt bebyrdende kontrakter er ikke omfattet udbudspligt 

 

Opmærksomhedspunkter 

 Vanskeligt at vurdere, om parterne udveksler ydelser mod ydelser 

 Begrænset adgang til finansiering  

 Typisk ingen indsats- og resultatforpligtelser eller misligholdelsesbestemmelser 
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Udbudspligt 



Undtagelse 2: Forskning og udvikling 

 F&U er undtaget udbudspligt i henhold til udbudslovens § 22, medmindre: 

 Udbyttet udelukkende tilhører ordregiver til brug for egen virksomhed, og 

 Ordregiveren betaler hele ydelsen 

 Innovation er defineret i udbudslovens § 24, nr. 17: 

 ”Indførelse af en ny eller betydeligt forbedret vare, tjenesteydelse eller proces, herunder 
produktions-, bygge- eller anlægsaktiviteter, en ny markedsføringsmetode eller en ny 
organisatorisk metode inden for forretningspraksis, arbejdspladsorganisation eller eksterne 
relationer.” 

Opmærksomhedspunkter 

 F&U? (Innovation = F&U?) 

 Rettigheder til resultater? 

 Vederlag? 
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Udbudspligt 



 Forskning og udvikling omfatter blandt andet: 

 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed 

 Forskning og eksperimentel udvikling 

 Forskning 

 Eksperimentel udvikling 

 Planlægning og udførelse af forskning og udvikling 

 Præ-feasibilityundersøgelse og teknologisk demonstration 

 Testning og evaluering 

 Forskning og udvikling er nærmere defineret (ikke i udbudsloven) som blandt andet: 

 Udforskning af løsninger og design 

 Fremstilling af prototyper, demonstrationer, pilotprojekter mv. 

 Fremstilling af pilotlinjer til validering af generisk teknologi 

 Nyudvikling af et begrænset antal førstegangsprodukter eller tjenester som en prøveserie 

 Afprøvning og validering i sammenhænge repræsentative for de reelle driftsforhold  

 Videreudvikling af produkter, processer eller tjenesteydelser, som ikke har endelig form 
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Udbudspligt 



 Forskning og udvikling omfatter ikke kommercielt rettede aktiviteter: 

 Serieproduktion 

 Leverancer for at sikre kommerciel levedygtighed eller tilbagebetaling af F&U-omkostn. 

 Integration 

 Tilpasning 

 Produktjustering eller forbedring af eksisterende produkter og processer 

 Rutinemæssige eller regelmæssige ændringer af eksisterende produkter og processer 

 Innovation omfatter ikke: 

 Mindre ændringer eller forbedringer 

 Forøgelse af kapacitet gennem tilføjelse af systemer, der er meget lig dem, allerede i brug 

 Ændringer baseret på organisationsmetoder (allerede er i brug) eller ændret strategi 

 Stop for anvendelsen af en proces 

 Almindelig udskiftning eller udvidelse af kapitalapparatet 

 Ændringer, der udelukkende skyldes skiftende faktorpriser, tilpasning, lokalisering, 
regelmæssige sæsonudsving eller andre konjunkturudsving 
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Udbudspligt 



 Ordregiver skal efter udbudslovens § 136, nr. 2 udelukke en virksomhed på grund 
af ”forudgående inddragelse”, hvis: 

 Der er opstået en konkurrencefordrejning, og 

 Fordelen ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger 

 Ordregiver er efter udbudslovens § 39, stk. 2 forpligtet til at foretage mulige 
foranstaltninger for at undgå konkurrrencefordrejning og udelukkelse 

 Ordregiver har bevisbyrden for, at der skal ske udelukkelse  Før evt. udelukkelse 
skal virksomheden skal have mulighed for at dokumentere sin pålidelighed 

  Mere om dette under ”markedsdialog” 
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Udelukkelse pga. ”inhabilitet” 



Seks kumulative betingelser for statsstøtte: 

 Der skal ydes en økonomisk fordel (fx penge eller viden) 

 Fordelen skal ydes ved hjælp af statsmidler 

 Beslutningen om anvendelse af midlerne skal kunne tilregnes staten (herunder regioner 
og kommuner m.v.) 

 Fordelen skal selektivt tilfalde ”visse virksomheder eller visse produktioner” – dvs. 
fordele, der er tilgængelige for alle, er ikke omfattede 

 Støttemodtager skal udføre en økonomisk aktivitet 

 Støtten skal fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene 

 Samhandelen mellem medlemsstater skal kunne påvirkes (gælder ej for KL § 11a) 
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Statsstøtte 



Metoder til at undgå statsstøtte 

 Udbud i henhold til udbudsreglerne vil generelt være nok 

 Udbud/annoncering i overensstemmelse med Traktatens principper er også OK 

 Udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse er ikke nok 

 ”Pari passu”-transaktioner (samarbejdskontrakt på lige vilkår - begge investerer) 

 Offentlig myndighed indgår i transaktion på samme vilkår (herunder med samme 
niveau af risici og afkast) som private aktører i sammenlignelig situation 

 Benchmarking / anerkendte vurderingsmetoder (transaktion på ”markedsvilkår”) 

 De minimis-støtte 

 Støtte til virksomhed på op til EUR 200.000 over tre år udgør ikke statsstøtte - og skal 
ikke anmeldes til Kommissionen 

 Andre formalia, herunder forudgående underretning til støttemodtager 

Statsstøtteregnskab 

 Behov for statstøtteregnskab (dokumentation for udvekslede værdier)? 
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Statsstøtte 



Muligheder for ”godkendt støtte” 

 Støtten omfattet af gruppefritagelse = forenelig, ikke krav om anmeldelse 

 Forudsætter opfyldelse af en række betingelser 

 Krav om underretning til EU-Kommissionen 

 Mulighed for gruppefritagelse af støtte til F&U-projekter og lignende 

 Mulighed for gruppefritagelse af støtte til miljøbeskyttelse, herunder bl.a. energi-
besparende foranstaltninger 

 Støtten godkendes efter forudgående anmeldelse 

 Krav om ”standstill” - støtten må ikke implementeres, før godkendt af Kommissionen 

 Sagsbehandlingstid på mellem 6 og 24 måneder 

 Manglende anmeldelse kan føre til krav om tilbagebetaling af støtten inkl. renters rente 
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Statsstøtte 



 Aftalens bestemmelser om vederlag bør være udarbejdet under hensyn til formål 

 Ønske om udbudsfri OPI (F&U-undtagelse)?  Ordregiver bør nok ikke betale fuldt 
vederlag for hele ydelsen 

 Jo mindre kontrakten ligner en alm. tjenesteydelseskontrakt, jo større sikkerhed ift. 
statstøttereglerne 

 Fælles betaling fra en sammenslutning af ordregivere er OK 

 Tredjepartsfinansiering? 

 Overvej betalingsstruktur  Bør betales direkte til private deltagere 
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Indretning af kontrakt - Betaling af vederlag 



 Fordeling af rettigheder bør stå i rimeligt forhold til parternes bidrag og risiko 

 Ønske om udbudsfri OPI (F&U-undtagelse)?  Udbyttet bør nok ikke udelukkende 
tilhører ordregiver til brug for egen virksomhed 

 Viden og erfaringer bør kunne offentliggøres – af hensyn til evt. efterfølgende 
udbudsproces 

 Hensigtsmæssigt for ordregiver 

 Undgå udelukkelse af virksomhed pga. inhabilitet 

 Private parter ofte bedst egnet til at udnytte immaterielle rettigheder 

 Men risiko for statsstøtte… 

 Ordregiver bør dog sikre egen adgang til rettigheder – fx brugsrettigheder ifm. 
udbud eller andres brugsret mod betaling af licens 
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Indretning af kontrakt - Fordeling af rettigheder 



Overvej regulering – særligt ift. den ”endelige løsning” 

 Exit-model - ved ordinært eller ekstraordinært ophør af kontrakten 

 Aftaleperiodens længde – balance mellem innovation, fleksibilitet og businesscase 

 Kvalitetskrav til affald – såvel input som output 

 Ændring af rammebetingelser – hvordan tages der højde for ændrede lovkrav? 

 Kommunal indflydelse i driftsfase, herunder adgang til viden 

 Betalingsmekanisme – mængdeafhængig eller baseret på investering? 

 Incitament til løbende innovation – partnerskabsmodeller?  

 Håndtering af offentligretligt ansvar for affald 

Kilde: Miljøstyrelsens rapport ”Standardkontrakt efter OPP-modellen for udbud af automatiske sorteringsanlæg” 
(Udarbejdet i samarbejde mellem bl.a. Bech-Bruun, Energistyrelsen og Miljøstyrelsen i 2016) 
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Indretning af kontrakt - Håndtering af risici og udfordringer 



Udbudsretlige løsninger 

 Markedsdialog 

 

 Udbudsformer 

 Offentlig-Privat Innovationssamarbejde 

 Innovationspartnerskab 

 Konkurrencepræget dialog – og udbud med forhandling 
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 Udtrykkelig adgang til forudgående markedsdialog i udbudslovens § 39 

”§ 39. En ordregiver kan, inden der iværksættes en udbudsprocedure, gennemføre markedsundersøgelser 
med henblik på at udforme udbuddet og informere økonomiske aktører om ordregiverens udbudsplaner 
og krav i forbindelse med udbuddet. Ordregiveren kan i den forbindelse have dialog med og modtage 
rådgivning fra økonomiske aktører. Rådgivningen kan anvendes i planlægningen og gennemførelsen af 
udbuddet, forudsat at dette ikke medfører en overtrædelse af principperne i § 2. 

Stk. 2. Har en økonomisk aktør eller en virksomhed, der har tilknytning til en økonomisk aktør, rådgivet en 
ordregiver i forbindelse med en markedsundersøgelse eller på anden måde rådgivet eller været involveret i 
forberedelsen af udbudsproceduren, skal ordregiveren træffe passende foranstaltninger for at undgå, at 
konkurrencen fordrejes af den pågældende økonomiske aktørs deltagelse i udbuddet. Ordregiveren skal 
som minimum 

1) så vidt muligt sikre, at relevante oplysninger, der er udvekslet i forbindelse med en økonomisk aktørs 
involvering i udbudsproceduren, indgår i udbudsmaterialet, og 

2) fastsætte tidsfristerne for modtagelse af ansøgninger og tilbud, så de udligner den tidsmæssige fordel, 
som en økonomisk aktør kan have opnået ved involvering i forberedelsen af udbuddet, herunder ved 
dialog med og rådgivning modtaget fra økonomiske aktører. 

Stk. 3. En ordregiver skal udelukke den pågældende ansøger eller tilbudsgiver i henhold til § 136, nr. 2, hvis 
ordregiveren ikke ved mindre indgribende foranstaltninger kan sikre overholdelse af ligebehandlings-
princippet” 
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Markedsdialog 



Konklusion 

 Der kan gennemføres en forudgående markedsundersøgelse og markedsdialog  
ved et OPI-forløb, men forløbet må ikke fordreje den efterfølgende konkurrence 
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Markedsdialog 



Proces 

 Der er ingen faste rammer for, hvordan dialogen gennemføres 

 Virksomheder, der deltager i dialogen, må dog ikke få væsentlig og uberettiget 
konkurrencefordel ifm. det efterfølgende udbud 

 Praksis fra Klagenævnet for Udbud viser, at der skal meget til, for at grænsen overskrides 

 Ordregiver skal som minimum træffe følgende foranstaltninger: 

 Udvekslede, relevante oplysninger skal indgå i udbudsmaterialet 

 Tidsfristerne i udbuddet skal fastsættes, så den tidsmæssige fordel udlignes 

 I øvrigt ingen formelle krav til gennemførelse af markedsdialog 

 Processuelle overvejelser 

 Formen på markedsaktørenes input - balance ift. indsats/værdi - og dokumentation 

 Niveau for kommenteringsmuligheder - skal man kunne kommentere på andres input? 

 Skal udkast til udbudsmateriale sendes i ”høring”? 
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Markedsdialog 



 Kaldes ofte ”Udbudsfrit OPI” eller ”Prækommercielt indkøb” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Kommissionens meddelelse om prækommercielle indkøb 
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Offentlig-Privat Innovationssamarbejde 



 Samarbejde mellem offentlige og private - i vidt omfang baseret på partnerskab 

 Kan gennemføres uden udbud, hvis … 

 Samarbejdet falder under F&U-undtagelsen, og/eller 

 Der ikke er tale om en gensidigt bebyrdende kontrakt (levering af ydelse mod modydelse) 

 Opmærksomhedspunkter 

 ”Valgt” undtagelse til udbudspligt - har stor betydning for kontraktens indhold (rettigheder 
og vederlag) 

 Forudsætter fælles forståelse af behov og fælles udviklingsmål - forventningsafstemning 
ift. budget og ambition for innovationshøjde 

 Proces styret af parternes incitamenter - hvordan sikres de ”rigtige” private parters 
engagement? 

 Konsortiedannelse  Generelt frie rammer, forudsat at konkurrencen ikke begrænses 

 Statsstøtte 

 Efterfølgende indkøb af løsning er udbudspligtig 
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Offentlig-Privat Innovationssamarbejde 
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Innovationspartnerskab 

Den nye udbudsprocedure 
”innovationspartnerskab”, indført 
med udbudslovens § 73-79 kan 
anvendes ved udvikling af en 
innovativ ydelse, der ikke allerede er 
tilgængelig på markedet 
 
Proceduren består af tre faser: 

1. Udbud med forhandling 
2. Innovationsforløb med én 

eller flere partnerskabs-
kontrakter 

3. Eventuelt indkøb af den 
udviklede ydelse 



Procedure 

 Udbud 

 Udbudsbekendtgørelse indrykkes i EU-tidende 

 Det øvrige udbudsmateriale offentliggøres (UBL § 74, stk. 6)  

 Funktionsudbud 

 Ansøgning 

 Enhver økonomisk aktør kan ansøge om deltagelse 

 Fristen skal være ”passende”  minimum 30 dage 

 Tilbud 

 Prækvalificere mindst 3 (UBL § 75, stk. 1)  Ordregiver skal samtidigt og skriftligt 
opfordre de relevante til at afgive tilbud 

 Passende frist  minimum 30 dage/ 25 hvis elektronisk tilbud 

 Forhandling 

 Forhandling  med alle på baggrund af de indledende tilbud (evt. i successive faser) 

 Kontrakten (en eller flere)  tildeles efter kriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” 
 

29 

Innovationspartnerskab 



Opmærksomhedspunkter 

 Ordregiver skal inddele det enkelte innovationspartnerskab i faser med dertil 
hørende delmål, jf. udbudslovens § 78, stk. 1 

 Delmål skal afspejle den planlagte forsknings- og innovationsproces, og 
ordregiver kan efter hvert delmål beslutte at bringe alle eller enkelte 
partnerskabskontrakter til ophør, jf. udbudslovens § 78, stk. 2 

 Ordregiver skal betale vederlag i passende rater, jf.  Udbudslovens § 78, stk. 3 

 ”Den anslåede værdi af det påtænkte indkøb af varer, tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder skal være proportional i forhold til den nødvendige investering i 
udviklingen heraf”, jf. udbudslovens § 79, stk. 2 
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Innovationspartnerskab 



 Med udbudsloven er adgangen til at anvende udbud med forhandling og 
konkurrencepræget blevet væsentligt lempet 

 Kan bl.a. anvendes ved udbud af kontrakter, som omfatter: 

 Tilpasning af allerede tilgængelige løsninger 

 Design eller innovative løsninger 

 Et alternativ til udbud af parallelle innovationspartnerskaber? 

 Kan forløbe i faser 

 Kan udbydes efter/i kombination med grundig markedshøring 

 Der kan betales vederlag for deltagelse 

 Men ikke nært så attraktivt for virksomhederne, da forløbet ikke er reguleret af en 
kontrakt, herunder pga. i) usikkerhed omkring rettigheder til løsninger udviklet i 
dialogen/under forhandlingerne, og ii) usikkerhed omkring betaling af vederlag for 
deltagelse (måske krav om konditionsmæssighed) 

31 

Udbud med forhandling og Konkurrencepræget dialog 



Udbud med forhandling og Konkurrencepræget dialog 
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Udbud med forhandling 

 Skal beskrive udbuddets genstand, 
mindstekrav og kriterier for tildeling 

 Forhandlinger skal sigte mod at tilpasse 
tilbud til ordregivers krav og behov 

 Det indledende tilbud skal danne grundlag 
for den efterfølgende forhandling 

 Kan begrænse antallet af tilbud, der skal 
forhandles, men skal forhandle med alle 
indledende tilbud 

 Adgang til at tildele kontrakt på grundlag af 
indledende tilbud 

 Tildeling efter ”pris”, ”omkostninger” eller 
”bedste forhold mellem pris og kvalitet” 

 Endelige tilbud kan ikke forhandles 

Konkurrencepræget dialog 

 Skal beskrive behov, mindstekrav og kriterier for 
tildeling 

 Skal indlede dialog med henblik på at fastlægge, 
hvordan behov bedst kan opfyldes 

 Dialogen kan vedrøre alle aspekter i udbuddet 
og kan fortsætte indtil løsninger er fundet 

 Kan begrænse antallet af løsninger, der er 
genstand for dialog 

 Alle tilbudsgivere inviteres til at afgive endeligt 
tilbud på grundlag af fastlagte løsninger 

 Tildeling efter ”bedste forhold mellem pris og 
kvalitet” 

 Adgang til at afklare, præcisere og optimere 
endeligt tilbud 

 



Markedsdialog 

 Hvornår og hvordan vil de private aktører gerne høres? 

 Før udbudsfri OPI, og/eller før udbud af innovationspartnerskabskontrakt(er)? 

 Hvilket input er ønskeligt og realistisk (bl.a. balance mellem indsats og værdi)? 

Udbudsfri OPI 

 Hvordan sikres incitament til reel innovation - og hvordan sikres det, at de bedst egnede 
private aktører deltager (bl.a. vederlag og rettigheder)? 

 Hvordan sikres fælles forståelse af behov og udviklingsmål? 

 Hvordan understøttes konsortiedannelse bedst muligt? 

Udbud 

 Tanker om innovationspartnerskabskontrakt(er) og/eller andre udbudsformer? 

 Hvordan sikres Incitament til løbende innovation i den ”endelige kontrakt” (partnerskabs-
modeller)? 
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Temaer til overvejelse 



København 
Danmark 

Aarhus 
Danmark 

Shanghai 
Kina 

T +45 72 27 00 00 
www.bechbruun.com 
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Anders Birkelund Nielsen 

Partner · København 

EU & Konkurrenceret 

T +45 72 27 34 04 
M +45 25 26 34 04 
E abn@bechbruun.com 

Kontakt 


