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BOFA, den 22. december 2016 

 

Invitation til workshop den 24. januar 2017 

BOFA inviterer hermed til workshop den 24. januar 2017 om Offentlig Privat Innovation (OPI).  

Workshoppen er led i BOFA´s markedsdialog og forberedelse af fremtidige udbud på dagrenovations-

området. Workshoppen indgår samtidig i udviklingsprojektet Cleantech TIPP med 18 partnere i Øre-

sundsregionen.   

Den nye udbudslov giver mulighed for at gennemføre et Offentlig Privat Innovationsforløb forud for et 

udbud. Cleantech TIPP projektet har til formål at afprøve et OPI-forløb og resultaterne forventes at 

danne skole for fremtidige udbud inden for affalds- og genanvendelsesområdet.  

Målsætningen for et OPI-forløb på Bornholm er at skabe et innovativt affaldssystem i et samarbejde 

mellem offentlige og private aktører. Hensigten er at optimere genanvendelsen af ressourcerne i affal-

det og sikre omstillingen til en bæredygtig, cirkulær økonomi. 

På baggrund af workshoppen vil BOFA udarbejde et udkast til OPI-aftale, som efterfølgende vil blive 

drøftet med de interesserede virksomheder/konsortier. Denne proces skal medvirke til at sikre et hen-

sigtsmæssigt aftaleindhold og OPI-forløb, som dels tilgodeser alle deltagende parters interesser, dels 

er i overensstemmelse med udbudsloven.  

OPI forløbet er planlagt til at løbe i 2017.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jens Hjul-Nielsen 

 

 

 

 



 

 

 

Workshop om Offentlig Privat Innovation på affaldsområdet 

24. januar 2017 fra 9.00 – 15.30 

Affaldstårnet, BOFA 
 

 

Program 

Formålet med workshoppen er at afklare rammer og indhold for et Offentligt Privat Innovationsforløb 

forud for det kommende udbud af indsamling af husholdningsaffald, med fokus på indsamling af kilde-

sorteret organisk dagrenovation (KOD). 

BOFA har inviteret repræsentanter for virksomheder på affaldsområdet der anses at have særlige inte-

resser i BOFA’s kommende udbud og det planlagte OPI-forløb. På workshoppen deltager en række 

eksperter der vil belyse særlige forhold omkring OPI-forløb og den nye udbudslov. 

Camilla Raagaard fra Gate 21 vil redegøre for hvordan projektet Cleantech TIPP vil bidrage til at forme 

fremtidens affaldsudbud. Stig Hirsbak fra Aalborg Universitet, København vil beskrive tendenserne i 

den cirkulære økonomi.  

Direktør Jens Hjul-Nielsen vil orientere om BOFA’s udvikling frem mod 2030. Sofie Dam fra Region Ho-

vedstaden vil redegøre for de internationale og danske erfaringer med OPI og OPS. Inga Rossen vil 

beskrive OPS-erfaringer fra Reno Syd. 

Anders Birkelund Nielsen fra Bech-Bruun og Stig Hirsbak fra AAU vil som led i workshoppen stå for et 

gruppearbejde der skal afklare opmærksomhedspunkterne ved indgåelse af udbudsfri OPI-aftaler frem 

mod et udbud og indgåelse af kontrakt om indsamling. 

Detaljeret program fremsendes på mail inden workshoppen. 

 

Tilmelding: 

De indbudte virksomheder kan hver deltage med tre repræsentanter der både repræsenterer egen 

virksomhed samt virksomhedens strategiske samarbejdspartnere. 

Tilmelding til workshoppen skal oplyses til HC Holmstrand på mail: hch@bofa.dk 

Tilmelding senest tirsdag den 17. januar 2017. 

 

Kontakt 

Jens Hjul-Nielsen, mail: jhn@bofa.dk - mobil: 51 59 40 04 

Hans-Christian Holmstrand, mail: hch@bofa.dk – mobil: 51 41 80 01 
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