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Sådan lyder et gammelt kinesisk ordsprog. 

Ønsket om konstant vækst har ført til forureningsniveau-
er i Kinas luft, vand og jord, som ikke er set tidligere. For-
urening fra stålværker påvirker mere and 15 mio. tons 
korn i Kina hvert år, nok til at fodre 24 mio. mennesker. 
60% af landets grundvand er ikke egnet til mennesker, 
og luftforureningen vokser over hele Kina. Alle disse fak-
torer kombineret med et ønske om at fremskynde na-
tionale og lokale miljøinitiativer resulterer i hidtil usete 
investeringer og dermed også muligheder. 

Kina regnes i dag for at være verdens største investor i 
grøn energi og vil indtil 2020 bruge mere end 2.500 mia. 
kr. på grøn teknologi og grøn omstilling. 

En ny retning er udstukket, og forandringen er helt klart 
til at få øje på. 

Kina og det kinesiske cleantech-marked er meget afhæn-
gig af de politiske vinde og prioriteringer, for det er dem, 
der sætter dagsordenen og er med til at øge eller fjerne 
mulighederne for danske virksomheder. Guiden giver et 
indblik i den nuværende politiske agenda, og hvor vi som 
dansk virksomhed bør prioritere vores kræfter. Desuden 
giver guiden også et overblik over de geografiske mulig-
heder og kommende afsætningsområder, som, vi håber, 
vil give inspiration til at opsøge nye markedsområder i 
Kina. 

Det er desværre ikke muligt at komme rundt om alle fan-
tastiske teknologier og muligheder i én Kina-guide, og 
derfor har vi valgt at tage fat i enkelte udvalgte brancher, 
hvor danske virksomheder står stærkt, og hvor danske 
teknologier og kompetencer passer ind i den kinesiske 
dagsorden. Der er beskrevet konkrete løsninger og idéer 
til nye afsætningsmetoder og helt konkrete teknologier, 
hvor danske virksomheder bør satse. 

Forord

1

Som afslutning har vi udarbejdet en ”lyn-guide” til det 
kinesiske cleantech marked, som bør give inspiration og 
forhåbentlig også sætte nogle tanker i gang om afsæt-
ning i Kina, inden man drager afsted. 

Kina har rigtig mange muligheder for at udvikle sig til et 
fantastisk nyt marked for danske cleantech-virksomhe-
der, og fortsætter Kina kursen som verdens nye klima-
duks, ser vi et stort potentiale de kommende år. 

Guiden kan bruges som en opslagsbog eller som inspira-
tion til den nye Kina-strategi, men husk nu, at Kina er en 
ordentlig mundfuld, og det kræver tilpasning og en stor 
portion tålmodighed. Gør et grundigt stykke forbereden-
de arbejde, så er Kina også mulighedernes land. 

God læsning og grøn vind!

Peter Ølbye
Forfatter

Hvis vi ikke skifter retning, så ender vi der, 
hvor vi er på vej hen
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Kina er det største og hurtigst voksende marked 
for miljøteknologi. Det samlede miljøteknologi-
marked i Kina (herunder varer og tjenesteydelser) 

værdiansættes til 60,7 milliarder USD(1). Kinas 13. femår-
splan (2016–2020)(2) tilskynder til en mere bæredygtig, 
grøn økonomi med stærkt fokus på miljøbeskyttelse, 
ren energi, emissionskontrol, økologisk beskyttelse og 
sikkerhed samt udvikling af grønne industrier. Den nye 
miljøbeskyttelseslov fra 1. januar 2015 satte for alvor 
miljøet på agendaen i Kina, og sammen med den nye 
femårsplan er der for alvor åbnet op for muligheder på 
det kinesiske marked for miljøteknologi.

I december 2016 offentliggjorde Kina en opdateret mil-
jøbeskyttelsesskattelov for at fremme håndhævelsen af 
miljøovertrædelser. Denne lov pålægger virksomheder 
skatter på udledning af affald, luft- og vandforurenende 
stoffer og støjforurening. Skatten baseres på mængden 
af udledte forurenende stoffer og loven træder i kraft 
den 1. januar 2018. Disse skattemæssige tiltag vil yderli-

gere styrke danske virksomheders muligheder i Kina, og 
den danske ekspertise i miljøteknologi vil øge kinesiske 
virksomheders interesse i at etablere samarbejde med 
danske virksomheder om forskning, udvikling og tekno-
logioverførsel.

Selvom Kinas miljøkontrol er forbedret med implemen-
teringen af en national lovramme, er håndhævelsen 
fortsat meget svag på mange områder. Markedsbarri-
erer, især dem der vedrører beskyttelse af intellektuel 
ejendomsret (IPR), fortsætter med at gøre Kina til et 
udfordrende marked for danske virksomheder. Selv med 
de mange udfordringer og til tider et svært marked er 
det dog nu danske virksomheder skal komme på banen. 
Teknologier og ekspertise efterspørges, og der er store 
muligheder. 

For et årti siden blev Kina mest set som et billigt land 
til outsourcing af produktion - verdens fabrikshal - men 
i dag er Kina blevet en stærk spiller i mange brancher 

1. Introduktion
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inden for miljøteknologi og investeringer i grønne pro-
jekter både nationalt og internationalt. 

Kina har de finansielle muskler til at gennemføre deres 
ønske om en grøn omstilling, og der skal investeres trilli-
oner af USD i udvikling, cleantech-løsninger, vedvarende 
energi samt grønne virksomheder både fra Kina og re-
sten af verden. Denne orientering mod en mere bære-
dygtig fremtid har skabt en stærk kinesisk interesse for 
Danmark og de øvrige nordiske lande.

Denne rapport har til formål at give en forståelse af den 
nuværende situation inden for cleantech-sektoren i Kina. 

Danske virksomheder har et stort potentiale til at drage 
fordel af efterspørgslen på rene teknologier i Kina, men 
det må også erkendes, at udviklingen går hurtigt. Danske 
virksomheder skal handle nu for at være på plads med 
løsninger, nye forretningsmodeller, partnerskaber samt 
fælles private og offentlige løsninger. 

Rapporten vil gennemgå dagens Kina med fokus på 
cleantech-området.  Hvordan er situationen for danske 
cleantech-løsninger? Hvilke brancher har gode mulig-
heder i Kina? Hvilke cleantech-løsninger efterspørges i 
Kina? 

3
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Desuden vil rapporten komme med eksempler på hen-
sigtsmæssige forretningsmodeller til danske virksomhe-
der, der ønsker at få en fod indenfor på verdens største 
marked for cleantech. 
 
Formål og afgrænsning
Denne rapport tager udgangspunkt i Kinas fokusområder 
inden for energi og miljø og skal fungere som en guide til, 
hvor danske virksomheder og organisationer har kompe-
tencer og teknologier, som bør kunne afsættes under de 
rette vilkår og med de rigtige forretningsmodeller. Rap-
porten vil give en introduktion til kinesiske fokusområ-
der, lokale markedsvilkår, danske udfordringer samt give 
konkrete anbefalinger til markedsadgang og teknologier. 
Slutligt vil rapporten give en række anbefalinger til op-
start i Kina. Der tages udgangspunkt i afsætning og mu-
ligheder i de østlige provinser.

Der er ikke set på muligheder for den danske vindbran-
che, idet det forudsættes, at den danske vindbranche al-
lerede er relativt godt etableret i Kina. 

Provinser og Tier-niveauer
Kina er med sine 33 provinser (22 provinser, fem autono-
me regioner, fire byenheder (Beijing, Shanghai, Tianjin 
og Chongqing) og to særlige administrative regioner) et 
særdeles differentieret marked med meget store forret-
ningsmæssige forskelle. 

Med de store politiske og økonomiske forskelligheder 
fordelt på et geografisk stort areal er der i rapporten fo-
kuseret på de områder i Kina, hvor der allerede er gode 
erfaringer med danske løsninger, og hvor der er danske 
virksomheder og repræsentationer, region til provins af-
taler, kommuneaftaler samt et marked, der efterspørger 
de løsninger og services, som danske cleantech virksom-
heder kan tilbyde.  

Disse områder er:

Beijing, Shandong, Hebei og Liaoning: 
Specielt Shandong provinsen har flere samarbejdsaftaler 
med Danmark og danske virksomheder og organisationer.

Shanghai, Jiangsu og Zhejiang:  
Her er allerede flere danske projekter inden for jord-

rensning, spildevandsprojekter og virksomheder med 
salg til miljøbranchen. 

Der findes desuden spændende muligheder i det vest-
lige Kina, men for virksomheder uden erfaring i Kina 
vil det her klart anbefales at starte i de ovennævnte 
områder. 

Begrebet ”Tier-city” systemet bruges til at klassifice-
re kinesiske byer. Analytikere og virksomheder har 
studeret og inddelt i indkomstniveau, politisk admi-
nistration, lokal adfærd og lokale trends, og disse pa-
rametre kan hjælpe med at fintune virksomheders 
strategi til lokale forhold. Kina har 613 byer(3), som 
opdeles i fire niveauer: Tier 1, Tier 2, Tier 3 og Tier 4.  
De fleste danske virksomheder er placeret i Tier 1 byer, 
såsom Beijing, Shanghai, Suzhou, Ningbo, Tianjin og  
Guangzhou området - det samme er størstedelen af 
deres konkurrenter. 

Rapporten tager udgangspunkt i erfaringer fra projektar-
bejde i primært Tier 2 og Tier 3. Disse byer kendetegnes 
ved at være byer med mellem 150.000 til tre millioner 
indbyggere, en solid vækst og motivation for at investere 
i grønne projekter. 

Hvad er cleantech?
Mange virksomheder, advokatfirmaer, revisorer, organi-
sationer og banker har nedsat cleantech-grupper og flere 
regeringer har oprettet specifikke ”cleantech taskforces”, 
men definitionen varierer. Det handler om udvikling og 
implementering af cleantech-løsninger, der skal skabe et 
bedre miljø og sikre arbejdspladser og økonomisk vækst. 

I Kina ses og høres ordet overalt. Central og lokale rege-
ringer har fokus på cleantech-løsninger, kinesiske virk-
somheder investerer milliarder i R&D og udenlandske 
virksomheder satser hårdt på at få en bid af det voksende 
kinesiske marked. Man bruger generelt ordet ”cleantech” 
om alle slags grønne teknologiske løsninger og services. 

Ofte møder man i arbejdet med Kina og kinesiske virk-
somheder et stort ønske om at købe eller få adgang til 
”cleantech” løsninger. Helt præcist hvad de leder efter, 
eller hvad de mener, kan ofte være en udfordring, da de 
oftest ikke selv har defineret deres ønsker eller krav, men 
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egentlig bare er på udkig efter teknologi, som kan diffe-
rentiere dem fra andre virksomheder i markedet. 

For at sikre en fælles definition af begrebet cleantech 
bruges i denne rapport en definition, som er tilpasset fra 
den amerikanske forskergruppe CleanEdge(4):

”Økonomisk levedygtige produkter, tjenester og proces-
ser, der udnytter vedvarende materialer og energikilder, 
drastisk reducerer anvendelsen af naturressourcer og re-
ducerer eller eliminerer emissioner og affald.”
 
Sektorer, der passer ind i definitionen af Cleantech, om-
fatter:

• Vedvarende energi: Vind, solvarme og solceller, bøl-
geenergi, tidevandsanlæg, hydro, geotermisk energi, 
bioenergi

• Vandteknologier, der øger effektiviteten
• Energieffektivitet, grønne bygninger og biomaterialer.
• Affaldshåndtering og genbrug
• Energilagring og brændselscelleteknologier
• Teknologier med lav emissionsteknologi
• Miljøservice

Der findes en del andre sektorer, som kunne omfattes, 
men hvis miljømæssige fordele er omdiskuterede. Disse 
sektorer tæller for eksempel:

• Biobrændstof - af nogle eksperter betragtes bio-
brændstof som løsningen på høje oliepriser og ener-
gisikkerhedsproblemer, men af andre som årsagen 
til stigende fødevarepriser. 

• Carbon Trading har stor indflydelse på investerings-
kulturen indenfor cleantech, men det er tvivlsomt 
om handelen har direkte miljømæssige fordele. 

• ”Rene” fossile brændstoffer som naturgas, skiffergas 
samt rene kulteknologier indgår ofte i rene energiin-
dekser på grund af deres reducerede emissionspro-
filer. På trods af det ”rene” mærke forbliver de dog 
fossile brændselsenergikilder og er derfor i bedste 
fald kun overgangsressourcer.

• Kernekraft har tydeligvis en lavere emissionsprofil 
end fossilt brændstof. Atomindustrien i Kina er højt 
prioriteret med mange nye anlæg under opførelse.

• Agro-virksomheder indgår i mange miljømæssige 

positive målinger på grund af deres umiddelbare 
samspil med miljøet. I definitionen af Cleantech (og i 
denne rapport) arbejdes der kun med virksomheder, 
der leverer produkter og tjenester til forbedring af 
landbrugets indvirkning på miljøet gennem for ek-
sempel anvendelsen af vand- og energibesparende 
teknologier.

De ovenfor omtalte teknologier bliver ikke berørt i denne 
rapport. 

Fra brun til grøn omstilling
Som det absolut største land i Asien har Kina længe væ-
ret en af de hurtigst voksende økonomier i verden med 
gennemsnitlige vækstrater på over 10% i løbet af de sid-
ste 30 år. Den nuværende vækst på ca. 6,7%(5) er stadig 
mere end dobbelt så høj som verdensgennemsnittet, og 
ifølge IMF er Kina verdens største økonomi målt på købe-
kraftsparitet (PPP). 

Det politiske forhold mellem Kina og Danmark er yderst 
veletableret, og ifølge de kinesiske myndigheder regnes 
Danmark som en af Kinas ”bedste venner” med en poli-
tisk relation tilbage til Folkerepublikkens grundlæggelse i 
1949 og med økonomiske relationer, som er omfattende 
og meget forskelligartede. Der befinder sig mange dan-
ske selskaber i Kina, og ifølge Danmarks Statistik har dan-
ske virksomheder fordoblet vareeksporten til Kina siden 
2010.  Dertil kommer at Kina i 2016 var Danmarks syven-
destørste eksportmarked(6), hvor vareeksporten udgjor-
de i alt 28,4 milliarder kroner.

I mange år har Kinas økonomi været eksportafhæn-
gig. I 2015 var Kinas BNP 11.007.700.000.000 USD(7), 
hvoraf eksporten udgjorde 2,281,855,922.48 USD(8). 
Nu sker der dog et kraftigt skift mod en innovationsdre-
ven udvikling af det indre marked. Man er i gang med 
dette skift til en efterspørgelselsøkonomi, hvor der rettes 
fokus på innovation, socialt ansvar og bæredygtig udvik-
ling, for at gøre væksten mere bæredygtig. 

Kina rangerer som nr. 78 på listen over lande at gøre 
forretning i (se tabel), og vi har igennem de sidste 10 år 
set en markant fremgang i lovgivningen omkring opstart 
af selskaber i Kina, pengetransaktioner, ansættelsesfor-
hold, IPR samt adgangen til det finansielle marked. I dag 
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er Kina nærmere ”rule of law” end ”rule of man” modsat 
for blot ti år siden. Det gør Kina meget mere sikkert at 
gøre forretning i og attraktivt at placere investeringer i. 

Positionering af danske løsninger i Kina
Danmark har længe haft fokus på at udvikle og frem-
bringe nye metoder til at reducere miljøpåvirkningen 
fra befolkning, landbrug, industri, distribution og logi-
stik. Resultatet er en bred vifte af unikke og indbyrdes 
forbundne innovationer inden for teknologi, erhvervsliv, 
regulering og politik. Global Cleantech Innovation Index 
2017(10) placerer Danmark på en sikker førsteplads og 
Kina på en 18. plads. Denne placering bevirker, at Kina 
allerede kigger mod Danmark efter løsninger, virksom-
heder og hvordan et samspil mellem offentlige og pri-
vate organisationer kan fremme den grønne omstilling. 
Som brand i Kina står Danmark for sikkerhed, høj tillid 
og innovative produkter, men også dyre produkter. Det 
er derfor vigtigt, at der arbejdes med nye forretningsmo-
deller, og at man forstår at tilpasse sine løsninger til de 
aktuelle økonomiske forhold og den lokale efterspørgsel.

Regeringens målsætninger
Markedet for cleantech-løsninger i Kina har udviklet sig 
med en utrolig fart igennem i de sidste fem år, hvilket i 

dag gør Kina til det største cleantech marked i verden. 
Der er ingen tvivl om, at denne tendens vil fortsætte. 
Flere faktorer ligger til grund for Kinas skub i retning af 
en grøn omstilling:

• Ønske om at erstatte kul: Blandt de store økonomi-
er er Kina særligt afhængig af kul som en del af sit 
energimix, hvilket gør landet til den største drivhus-
gasudleder i verden. Kulforbrænding er også en af de 
største kilder til luftforureningen i byerne. Kina har 
vedtaget mål for at energi fra ikke-fossile energikilder 
- vandkraft, biomasse, vindkraft og solenergi - skal sti-
ge til 15% af det samlede energimix inden 2020.

• Luftforurening: Siden Beijing påbegyndte forbere-
delserne til de olympiske lege i 2008, har Kina gjort 
det til et politisk mantra at have fokus på luftforure-
ning i de store byer. Kun i de seneste år har rege-
ringen dog gjort store fremskridt med at levere data 
og folkesundhedsoplysning om luftforurening. De 
meget omdiskuterede PM 2.5-data fra den kinesiske 
regering blev bredt tilgængelige i 2012, og kinesiske 
medier øgede dækningen af luftforureningshæn-
delser i 2013. Regeringen etablerede også sin første 
store femårsplan for PM2.5 på provinsielt niveau i 
2013(11). Kina opfordrer til internationalt samarbej-

Ease of starting business(09)

Overall 78 80
Starting a business 127 134
Dealing with construction permits 177 175
Getting electricity 97 92
Registering property 42 42
Getting credit 62 78
Protecting minority investors 123 118
Paying taxes 131 127
Trading across borders 96 94
Enforcing contracts 5 4
Resolving insolvency 53 53
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de for at komme luftforureningen til livs, og danske 
virksomheder bør være opmærksomme på dette. 
Udfordringer med drikke- og spildevand: En stigen-
de urbanisering, intensivering af landbruget, klima-
forandringer, øget industriproduktion og en generel 
vandmangel i de nordlige områder har sat vand på 
dagsorden i de sidste år. Dagligt høres om massiv 
udledning fra industrien eller store problemer med 
drikkevandskvaliteten, og det har fået millioner af ki-
nesere til at rette fokus på dette område og derved 
presse regeringen til at slå hårdt ned på industrien 
samt indføre sanktioner og bøder. Desuden afsættes 
der milliardbeløb til opgraderinger og nybyg af an-
læg. Danske virksomheder med kompetencer inden 
for drikkevand og spildevand bør og skal have Kina 
på dagsorden. 

• Grøn energi som led i industripolitikken og økono-
misk vækst: Fra starten har den kinesiske energipo-
litik været drevet af økonomiske og industrielle mål, 
især inden for vedvarende energi. Kinas regering har 
tydeligvis indset, at den eksportdrevne vækst ikke 
kan levere de ønskede vækstrater, og derfor satser 
man hårdt på, at opbygge industrisektorer, som er 
verdensledende. Denne udvikling ses tydeligt inden 
for solenergi, vind, elbiler, nye materialer, smart-grid 
samt bioenergi. Smarte energiløsninger, energiopti-
mering, vand, vind og bioenergi er danske kompe-
tenceområder, og virksomheder indenfor områder 
bør rette sigtet mod Kina og de mange muligheder.

 
• Cirkulær økonomi og ressourceudnyttelse: At be-

grænse afhængigheden af eksportorienteret pro-
duktion har været en prioritet i årevis, og regeringen 
har forsøgt at fremme det indenlandske forbrug af 
varer og tjenesteydelser og oprettelsen af en såkaldt 
cirkulær økonomi, som omfatter fremme af vandbe-

sparende og energibesparende produkter, affaldsre-
duktion og genanvendelse. I loven om cirkulær øko-
nomi fra 2009(12) hedder det, at ”staten opmuntrer 
og supporterer borgere til at bruge produkter og 
genbrugsprodukter, der er produceret af virksomhe-
der med fokus på energibesparelse, vandbesparelse, 
materialebesparelse og miljøbeskyttelse”. 

Alle disse tiltag og prioriteringer skal tages i betragtning 
hos danske virksomheder, som ønsker at komme ind på 
det kinesiske marked for cleantech. Det er vigtigt, at man 
kender til det kinesiske kommunistpartis fokusområder 
og de centrale og lokale prioriteringer, da disse sætter 
dagsordenen. Det er helt klart nemmere at få spilde-
vandsprojekter igennem, hvis partiets dagsordenen er 
spildevand.

Kinas energipolitik vedrører ikke bare Kina, men har selv-
sagt også store globale konsekvenser. Kina er verdens 
største energiforbruger og frem til 2030 vil Kina stå for ¼ 
af verdens energiforbrug(13). Derfor vil Kinas miljøpolitik 
have stor indflydelse på bekæmpelse af klimaforandrin-
ger og udvikling af nye grønne løsninger og energiformer 
på verdensplan.

Som følge heraf vender Kina sig mere og mere mod ved-
varende energi, hvilket ses tydeligt i de mange energi-
projekter, som etableres overalt i Kina i dag. Kina har 
allerede verdens største installerede vindkapacitet og 
vandkraft, såvel som langt størstedelen af solvarme og 
biogasinstallationer. I 2014 Kina installerede Kina blandt 
andet flere solceller end hele Europa. Kina er også blevet 
en vigtig eksportør af vedvarende energiteknologi, og 
derfor vil danske virksomheder opleve et hårdt energi-
marked i Kina i dag. Konkurrencen kommer altså ikke kun 
fra alle de udenlandske selskaber, men også fra flere og 
flere kinesiske selskaber.

7

Fakta
Kina vil investere mere end 500 milliarder USD over de næste fem år i vedvarende energi og prioriterer vand, 
byggeri, vind, sol og kernekraft(14).
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2. Bioenergi - et marked i vækst

8

Kina har inden for de sidste år oplevet en solid 
vækst i bioenergiproduktionen, og væksten har 
især været drevet af installationen af mindre bio-

masseanlæg. Grundlaget for yderligere solid vækst skal 
komme fra Kinas omfattende biomasseressourcer som fx 
landbrugsaffald, affald fra skovbrug, gødning og industri-
elt og kommunalt affald. 

Kinas bioenergiprojekter er placeret i hele Kina, men 
med en overkoncentration i de østlige regioner og pri-
mært i landdistrikterne, hvor omkring 80% af al bioener-
giproduktion foregår. Fra 2005 til 2012 investerede Kina 
mere end 61 mia. RMB i et “biomasselanddistriktspro-
gram”(15). Denne investering fortsætter over de næste år.

Bioenergi har spillet en forholdsvis lille rolle i den nuvæ-
rende udvikling af Kinas vedvarende energipolitik og det 
anslås, at mindre end 5% af Kinas biomassepotentiale er 
udnyttet. Dette tal er signifikant lavere end anvendelsen 
af biomasse i USA eller europæiske lande (over 85% i 

Danmark). Fra 2004 til 2012 oplevede Kinas biomasse-
industri en kraftig vækst og fremgang men også en del 
udfordringer og miljømæssige bekymringer, hvoraf un-
derinvesteringer i brændstofforsyning, infrastruktur og 
fødevaresikkerhed var blandt de vigtigste faktorer.

Bioenergi – en kinesisk agenda 
Allerede inden COP15 i København meddelte Kina, at 
man vil reducere udledningen af kuldioxid inden 2020 
med 40-45% i forhold til 2005 niveauet. En del af denne 
reduktion skal komme fra energiproduktion fra biomas-
se. Grunden til, at biomasseenergiproduktion stadig er 
en af de mindst udviklede former for vedvarende energi i 
Kina, er primært, at dets ressourcebase ikke blot kommer 
fra naturen af sig selv, som det er tilfældet med vind, sol 
og vandkraft. Værdikæden inden for biomasse til energi 
involverer indsamling og distribution af biomassen fra 
landmænd til kraftvarmeværker, og disse afsætnings- og 
distributionsforhold er endnu ikke på plads i Kina.
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Biomasseenergiproduktion er dog som sagt udbredt i 
form af mindre husholdningsbiomasseanlæg, som fak-
tisk har udviklet sig relativt godt i Kina, men ifølge kine-
siske eksperter skal Kina nu udvikle biomasseanlæg til en 
skala, der er langt større end husstandsniveauet, for at 
kunne følge med det stigende energiforbrug i landdistrik-
terne samt det voksende udbud af biomasse. Biomass-
ressourcer i Kina omfatter primært affald fra landbrug, 
skovbrug, industri, husdyrhold, spildevand samt kommu-
nalt affald. De største leverandører anslås at være rester 
fra den årlige landbrugsproduktion som hvede, ris, majs, 
halm og skovproduktion. Især Shandong provinsen teg-
ner sig for mere end 14% af den samlede leverance af 
biomasse og derfor er denne provins især attraktiv for 
danske virksomheder.

I Kina ser man biomasse som en meget kærkommen 
vækstindustri med følgende fordele:

• Giver landdistrikterne adgang til energi
• Bedre miljøbeskyttelse
• Erhvervsudvikling af landdistrikterne

Danske løsninger inden for biomasse til energi har der-
for et stort potentiale grundet den danske førerposition 
inden for området, og fordi biomasseenergi er et højt 
prioriteret område i Kinas fattigdomsbekæmpelse og 
miljøpolitik. 

Udfordringer på bioenergiområdet
Selv om Kina har store biomasseressourcer, og der er 
flere spændende løsninger på markedet, er biomasse-
energi i landdistrikterne stadigvæk den mindst udviklede 
form for vedvarende energi i Kina. De største barrierer 
for en hurtigere udbredelse og udnyttelse af biomasse i 
landdistrikterne er omfattende; finansiering, affaldsind-
samling, operationelle faktorer, lokalpolitiske agendaer 
og miljøregulering. 

De fattigste områder kan drage stor nytte af biogasan-
læg, men teknologien er stadigvæk for dyr, hvis anlæg-
gene ikke kan få offentlige tilskud, eller der etableres an-
dre finansieringsformer lokalt. Større anlæg er underlagt 
dyrt importeret udstyr, og der er store problemer med 
leveringsaftaler fra de lokale landmænd. Landmændene 
skal uddannes til en bedre forståelse af mulighederne, 

og der skal indføres nogle faste betalingsafgifter samt en 
bedre politisk opbakning lokalt. Det er ikke bare udfor-
dringer med selve anlægget, drift og service, men også 
i høj grad et spørgsmål om håndhævelse af miljøregler. 
Specifikke regler for afbrænding af halm og udledning af 
spildevand, kan blandt andet være med til at fremskynde 
bioenergiproduktion.

Ny politik og håndhævelse er nødvendig
De nuværende teknologier fra det danske marked, der 
kan levere kommerciel og bæredygtig biomasseenergi, 
kan ikke umiddelbart integreres i Kina. Derfor kræver det 
et tæt samarbejde med de lokale industrielle selskaber 
om fælles forsknings- og udviklingsprojekter. Desuden 
skal de kinesiske myndigheder udvikle bedre og mere 
transparente regelsæt, ændre den lokale miljøpolitik og 
de institutionelle rammer for samarbejde. Der skal des-
uden etableres nye og mere fleksible nationale og inter-
nationale finansieringsordninger og skatteregler rettet 
mod investeringer i de fattige områder til bioenergian-
læg og til de lokale landmænd.

For at opnå det ”gemte” potentiale er der væsentlige ud-
fordringer, så som:

• Dataindsamling i landområder
• Lav erfaring og flere forældede teknologier på markedet
• Vant til meget billige løsninger med lav effektivitet
• Prissætning af råmaterialer
• Afregningsordninger
• Små bedrifter giver besværlig logistik
• Sikre at biomasseressourcer anvendes i stedet for, at 

de spildes
• Stimulere forskning, udvikling og demonstration
• Fremme industrialiseringen og udviklingen af land-

distrikternes muligheder inden for biomasseenergi

Så teknisk set er biomasse produktion muligt i større om-
fang end det nuværende, men nøglen til en øget produk-
tion er, at større anlæg bliver mere rentable, at der af-
sættes flere lokale midler til at fremme et markedsmiljø, 
styrket støtte fra regeringen og nye finansieringsformer.

Danske bioenergimuligheder i Kina
Danske virksomheder deltager allerede i kinesiske bio-
energiprojekter og ud fra flere besøg i de kinesiske land-

9
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distrikter og møder med lokale embedsmænd, vurderes 
det, at følgende teknologier er interessante for danske 
virksomheder over de næste tre til fem år: 

• Teknisk og ledelsesmæssig ekspertise i projektering 
af nye anlæg

• Mindre og kompakte biogasanlæg i landdistrikterne(16) 
• Tilpassede mellemstore og store biogasanlæg (inklu-

siv finansiering)
• Produktionsudstyr til halmbriketter/piller
• Halmfyrede kraftvarmeværkløsninger
• Teknologier til fremstilling af bioethanol og biodiesel
• Forgasning: Produktionsteknologi og procesteknologi
• Eksport af O&M

For danske virksomheder ligger markedet primært i 
områder som Heilongjiang, Jilin og Liaoning, hvor efter-

spørgslen på produktionsudstyr til halmbriketter/piller 
er i kraftig vækst. I områderne Beijing, Hebei, Henan, 
Shandong og Tianjin vurderes det, at der er et stort mar-
ked for mindre husholdningsanlæg, samt et mindre for 
mellem- og storskala biomasseanlæg. I det sydlige Kina 
vurderes det, at biogasteknologier til både husstandsan-
læg og mellemstore til store anlæg har interesse. Disse 
biomasseanlæg er i den nordlige del af Kina baseret på 
halm, ris, majs hvorimod anlæg i det sydlige Kina mest er 
baseret på skovbrugsrester.

For at opnå de ønskede resultater estimeres et marked i 
Kina på mere end 500 mia. RMB i investeringer over de 
næste fem år. 

10
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Med næsten 20% af verdens befolkning og blot 
ca. 7% af de globale ferskvandsressourcer er Ki-
nas vandsektor højt prioriteret i den gældende 13. 

femårsplan. 

Urbanisering, gamle industrimetoder, manglende hånd-
hævning af lovgivning og stigende miljøbevidsthed, har 
sat fokus på drikkevands-, forsynings- og spildevands-
markedet. 

Kina har meget begrænset adgang til vandressourcer, 
og med en befolkning, som i stigende grad er bekymret 
for vandsikkerhed og vandkvalitet, har regeringens initi-
ativer inden for vand understreget behovet for effektiv 
vandbehandling, mindre vandforbrug i industrien, læka-
gekontrol, bedre distribution og kunstvanding. 

Det kinesiske vandmarked anslås at have en værdi på 
mellem 60-100 mia. USD om året i løbet af de næste 10 
år, og Kina er opsat på at lære af danske metoder, inno-

vative teknologier, energieffektive løsninger samt poli-
tisk regulering. 

Selvom der umiddelbart er store muligheder for dansk 
vandteknologi, er der mange politiske, lovgivningsmæs-
sige og kulturelle barrierer, der skal overvindes for at 
opnå succes. Meget lav prissætning på vand, kompleks 
planlægning fra flere forskellige myndigheder, mange in-
volverede organisationer og ofte uigennemskuelige ind-
købsprocedurer og IPR er blandt de største udfordringer 
for danske virksomheder. 

For danske SMVer, der ønsker at komme ind på det kine-
siske vandmarked, handler det om at finde nicheområ-
der og udvikle en målrettet strategi. 

3. Drikkevand og spildevand i Kina

11
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Danske virksomheder bør satse på følgende områder:

1. Industrielt spildevand og vandforbrug
2. Spildevandsrensning i byområder og især landområder
3. Sikring af grundvandressourcer
4. Decentrale drikkevandssystemer i landområder
5. Miljøbeskyttelse, overvågning og vedligeholdelse
6. Forbedring af vandkvaliteten ved reduktion af udled-

ninger fra kilden
7. Kapacitetsopbygning
8. Reduceret udledning og håndtering af spildevand fra 

landbruget

12

2015: Ny lovgivning om miljøbeskyttelse trådte i kraft og fjernede den øvre grænse for bøder ved miljøover-
trædelser

2015: Fremmer outsourcing af vandbehandling til ”professionelle 3. parter”

2015: Udnævnelse af ny minister for miljøbeskyttelse (MEP) minister Chen Jining, der har faglig baggrund, 
erfaring og ”ønske” om at imødegå miljøforurening

2016: Handlingsplan for vandforurening

2015: Nye udledningskrav til udledning af industrispildevand 

Udvalgte kinesiske industrirelaterede vand- og spildevandsregler
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4. Kinas spildevandsmarked

Det kinesiske marked inden for spildevandsrens-
ning (og drikkevand) er omfangsrigt og Danmark 
bør derfor satse kraftigt på, at få promoveret den 

danske vandsektor i et tæt samarbejde mellem danske 
organisationer, danske virksomheder og danske myndig-
heder. 

Udgifter til industrielt spildevand og spildevandsbehand-
ling i Kina formodes at stige 20-25% i løbet af de næste 
fem år på trods af nedgang i den økonomiske vækst. I 
de kommende år vil der stadig være en betydelig vækst 
i prioriterede nøglesektorer, idet man fra centralt hold 
ønsker at tackle de stigende forureningsproblemer. Der-
for vil danske virksomheder eksempelvis oftere møde 
interesse for spildevandsrensning end produktion af 
drikkevand. Man vil desuden opleve en stigende grad af 
håndhævelse fra de kinesiske miljø-myndigheder, og det 
vil også medvirke til, at udgifter til spildevandsbehand-
ling forventes at vokse hurtigere end for drikkevandsbe-
handling. 

De lokale spilleregler
Officielle tal hævder, at 70% af Kinas Industrielle spilde-
vand behandles før udledning, men mange anser 30% 
for at være et mere realistisk tal. Lokale embedsmænds 
vurdering er, at 1/3 af de nuværende kinesiske rens-
ningsanlæg er lige til at lukke ned, 1/3 står foran en stor 
ombygning/effektivisering og 1/3 er næsten ok. Desuden 
er det en generel holdning fra kinesiske embedsmænd, 
at danske virksomheder bør satse på landområder, hvor 
der er flere ”mindre” projekter i danske størrelser, bedre 
mulighed for at komme i betragtning og stor tilskyndelse 
til opgraderinger. Desuden er der store muligheder for at 
få projekter, hvis man kan levere finansieringsløsninger 
og komplette løsninger.

For at komme den stigende forurening fra urenset spilde-
vand til livs har den kinesiske regering indført et stigende 
antal regler. Især siden 201 hvor man for første gang i 
historien ville fremme miljøbeskyttelse på bekostning af 
industrielle overskud. Tidligere er regeringens miljølov-

13
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givning blevet forhindret eller svagt håndhævet på grund 
af andre økonomiske prioriteter, korruption samt mang-
lende viden. Den manglende lovhåndhævelse har i sær-
deleshed tilgodeset de statsejede virksomheder, som ge-
nerelt helt ukontrolleret har udledt urenset spildevand 
uden konsekvenser. 

Med den nye vandforureningshandlingsplan(17) fra april 
2015 har Kinas regering haft stor fokus på at begrænse 
vandforbruget til fordel for vandrensning og vandgenan-
vendelse og derigennem tvinge de værste forurenere til 
at behandle deres spildevand til en højere standard. Des-
uden har de lokale regeringer fået langt større beføjelser 
og har blandt andet nu mulighed for at lukke virksom-
heder, der ikke lever op til de nye krav. Miljøministeriet 
har desuden indført strammere udledningsstandarder 
for de værst forurenende industrier, især raffinering og 
petrokemi, og den nye miljøbeskyttelseslov har desuden 
fjernet loftet på bøder for miljømæssige overtrædelser. I 
tillæg til dette har regeringen introduceret mere effekti-
ve håndhævelsesmekanismer, og inspektioner er blevet 
hyppigere.

Markedsmuligheder inden for spildevand
Den kinesiske spildevandsektor er præget af en meget 
hård konkurrence grundet det store myndighedsfokus, 
som tiltrække mange virksomheder, der gerne vil ind 
på det hastigt voksende marked. Desuden har kinesiske 
virksomheder lagt store summer i udvikling af nye tek-
nologier og løsninger, der kan leveres til lave lokale om-
kostninger. Man vil som dansk virksomhed ofte opleve, 
at kinesiske virksomheder har relativt godt greb om pro-
blematikken og løsninger, men at de er meget sultne ef-
ter ”quick fix” løsninger og avancerede teknologier, som 
ikke er udviklet, markedsført eller testet i Kina. 

Det er derfor meget nærliggende at konkludere, at mar-
kedet for spildevandsrensning må forventes at have 
størst mulige succes for danske virksomheder, som kan 
levere adgang til teknologier, som de indenlandske virk-
somheder ikke kan tilbyde. Desuden ser de kinesiske 
myndigheder med stor interesse på helhedsløsninger, og 
derfor bør danske virksomheder arbejde frem imod at 
kunne tilbyde helhedsløsninger i forskellige nye virksom-
hedskonstellationer eller forretningsmodeller.

En anden stor mulighed for danske virksomheder ligger i 
ZLD løsninger (Zero Liquid Discharge), som bl.a. andet er 
obligatoriske i kemiindustrien. Man opfordrer til ZLD løs-
ninger inden for flere områder grundet den store vand-
knaphed - specielt i hele det nordlige Kina. 

Sektormæssigt vil danske virksomheder se store mulig-
heder inden for spildevandsrensning i sektorer som den 
petrokemiske industri, stålindustrien, elektronikindustri-
en og den farmaceutiske industri. Dette er områder, hvor 
danske virksomheder lettere kan differentiere sig fra den 
indenlandske konkurrence, da mere avancerede tekno-
logier typisk er påkrævede. Her har danske virksomhe-
der længere erfaring og er vant til at arbejde med meget 
skrappe krav til udledning. 

Elektronikindustri og den farmaceutiske industri oplever 
tocifret vækst i Kina og er hårdt pressede på vandforbrug 
og udledning og her vil danske virksomheder have gode 
muligheder for at tilbyde løsninger inden for vandfor-
brug, optimering og udledning. 
Olie - og kemi industrierne oplever meget strenge ud-
ledningsregler og stor fokus på lovhåndhævelse, så også 
her forventes et stort marked for vand og spildevandsin-
vesteringer i Kina.

Foruden efterspurgte teknologier må danske virksomhe-
der også være indstillet på at tilbyde forskellige projekt 
- og finansieringsløsninger. I Kina vurderer man, at mere 
end 20% af de forventede nye projekter vil blive indkøbt 
gennem build-operate-transfer (BOT) kontrakter over de 
næste fem år.

Et andet markedssegment er de mere end 3.000 indu-
striparker i Kina, hvor mindre end halvdelen har instal-
leret centraliserede systemer til spildevandsrensning. 
Centralregeringen har pålagt alle industriparker at få 
installeret centraliserede spildevandsanlæg inden ud-
gangen af 2018. Indgangen til dette marked går gennem 
den administrative ledelse i industriparken, som søger 
helhedsløsninger i en kombination af:

• Totale leverancer
• Finansieringsløsninger - BOT / BOO / EPC /PPP
• O & M kontrakter

14
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De største vækstområder for danske virksomheder ift. 
de omtalte industriparker vil være teknologier/applika-
tioner, som gør det muligt for industrielle virksomheder 
at behandle deres spildevand til en høj standard lige ved 
kilden. Disse teknologier omfatter bl.a.: 

• Omvendt osmose
• Nanofiltrering 
• Ultrafiltrering 

Membraner bliver mere og mere populære som en for-
behandlingsmetode, især i industrier der kræver ”ultra-
pure” vand. 

Foruden de mere gængse industrielle spildevandsrens-
ningsmetoder investerer Kina også mere og mere i 
rodzone og pilerensningsanlæg som en alternativ økolo-
gisk metode til behandling af spildevand og håndtering 
af afstrømningsproblemer og oversvømmelse. 

Kina oplever i landdistrikterne store forureningsproble-
mer, og lokal spildevandsrensning er ekstremt dårlig. 
Kun 5% af de kinesiske landsbyer og ”townships” har 
spildevandsrensningsanlæg, og mere end 90% mangler 
ordentlige drænings- og kloaksystemer. Her vil mindre 
decentrale løsninger være den mest effektive anvendel-
se og her har danske virksomheder gode kompetencer.

Kommunal vand- og spildevandsrensning
Flere og flere kommuner investerer i opgradering og ny-
byg af lokale spildevandrensningsanlæg for at forbedre 
vandkvaliteten og øge adgangen til drikkevand og sani-
tære tjenester. Det kinesiske Miljøministerium meddelte 
allerede tilbage i 2014, at det vil investere 300 mia. USD 
til behandling af vandforurening, hvilket vil omfatte be-
handling af kommunalt og industrielt spildevand.

Disse investeringer giver mulighed for retrofit/opgrade-
ringer på eksisterende anlæg og store muligheder for 
deltagelse på nye anlæg. Danmark er kendt for vores løs-
ninger med meget lavt energiforbrug i spildevandssekto-
ren, og man er især meget interesseret i vores energipro-
duktion fra rensningsanlæg, hvor man har mulighed for, 
at gøre sektoren mere end selvforsynende med energi.

Mulige teknologier:

• Teknisk ekspertise, indkøb og design (EPC løsninger)
• Energioptimering på driftsiden
• Avanceret filtrering
• Membranfiltrering
• Anaerob nedbrydning
• Ekspertise i nitrifikation
• Overvågningsudstyr
• Udstyr
• Testudstyr

Slambehandling
Kina udleder mere end 30 millioner tons ubehandlet slam 
årligt(18). Dette anses som en voksende miljøudfordring 
og har større og større bevågenhed fra lokale myndighe-
der. Der er kommet nye tiltag og standarder for slambe-
handling, bl.a. et krav om at kommunerne skal installere 
slambehandlingssystemer. Vandforureningshandlings-
planen kræver desuden en forbedret behandling af 90% 
af slammet fra byer og kommuner, herunder slamstabili-
sering, desinfektion og ressourcegenvinding. Disse tiltag 
åbner op for mange danske muligheder, da den lokale 
ekspertise i slambehandling fortsat er lav i Kina. 
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Alle, der har besøgt Kina, ved, at enten koger man 
vandet, eller også køber man vand på flaske. Dette 
gør 1,4 mia. mennesker i dag, og derfor er der sto-

re muligheder for danske virksomheder inden for drikke-
vandsteknologi. 

Den almindelige kinesiske indbygger har kun adgang til 
vand svarende til en 1/3 af verdensgennemsnittet, og i 
den tørre nordlige del hvor størstedelen af landets korn 
og grøntsager dyrkes, er tilgængeligheden pr. indbygger 
kun 1/4 af den i syd. 

Over 300 millioner mennesker i landdistrikterne har ikke 
adgang til sikkert drikkevand, og i mere end halvdelen 
af Kinas største floder er vandet uegnet for mennesker. 
Den kinesiske vandkrise skyldes en lang række forskellige 

faktorer. Et varmere klima og skiftende nedbørsmønstre, 
der forårsager tørke og øger ørkendannelse. Alene over 
de sidste 50 år blev 24.000 landsbyer i nord og vestkina 
forladt på grund af ørkendannelse, og den fremadskri-
dende Gobi-ørken er nu kun 200 km fra Beijing(20).  Øget 
industrialisering - og dermed øget vandforurening - er 
vokset voldsomt over de sidste tre årtier med store for-
ureningsproblemer på både kyst- og indre vandområder, 
overflade og især grundvand. 

Floder og søer bliver forurenet fra ubehandlet spilde-
vand og landbruget tvinger folk til at trække yderligere 
på grundvandet, hvilket resulterer i et faldende grund-
vandsspejl og udtørring af brønde, vådområder og søer. 
Da grundvandet i mange områder pumpes hurtigere op 
end det kan genopfyldes, skal brønde graves dybere, 
hvilket øger risikoen for saltvandsindtrængning i de kyst-
nære områder.

5. Kinas drikkevandsmarked

I Kina er vandet, du drikker, lige så farligt 
som luften, du indånder(19)
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Kina skal ikke kun håndtere klimaforandringer og øget 
vandforbrug i en hurtigt voksende bybefolkning, men 
også imødekomme de stigende krav til energiprodukti-
on, som tilsvarende kræver store mængder vand.  Kinas 
ledelse er derfor meget bevidst omkring vandproble-
merne og har fremsat en lang række mål for drikkevand-
sproduktion og vandforbrug, som åbner op for danske 
virksomheders muligheder i Kina:

• Kina vil forøge investeringer i produktion til afsaltning 
af vand med 400% over de næste fem år, både gen-
nem store anlæg og mindre decentrale kystanlæg

• Adgang til sikkert drikkevand for 300 millioner i land-
distrikterne skal styrkes

• Øget mulighed for private investeringer i drikke-
vandssektoren

• Internationalt samarbejde omkring drikkevand og 
sikring af grundvandsressourcer til drikkevand

• Myndighederne vil gøre en indsats for at styrke vand-
prisreformen, forbedre skattepolitikken for drikke-
vandsprojekter og etablere en incitamentsordning, 
som fremmer investeringer i drikkevandsprojekter

Markedsmuligheder inden for drikkevand
Med de ambitiøse mål for at sikre drikkevand og et ønske 
om at investere i opgraderinger, nybyg og effektivisering 
med et budget til vandbehandling- og rørsystemer, som 
svarer til næsten 300 milliarder danske kroner årligt, har 
regeringen vist vejen og åbnet op for danske muligheder. 
Men vi er ikke de eneste, som ønsker en bid af det lukra-
tive kinesiske drikkevandsmarked. Ifølge eksperter er de 
store byer allerede godt i gang med at samarbejde med 
store internationale virksomheder inden for drikkevand, 
og eksperter vurderer, at danske virksomheder bør se på 
muligheder i landdistrikterne, hvor projekterne ofte er 
af en størrelse som danske virksomheder er vant til at 
arbejde med. 

Markedsbehov
Der er efterspørgsel på bæredygtige vandløsninger, og 
danske virksomheder har igennem de sidste mange år 
formået at profilere sig inden for denne branche. Det 
vurderes, at danske virksomheder har gode muligheder 
indenfor følgende områder:

• Design af bæredygtige vandløsninger
• Komplette drikkevandsløsninger – fra brønd til 

forbruger
• ZLD løsninger
• Filterløsninger
• Afsaltningsløsninger
• Lækagesporing og opgradering af distribution
• Drift og service (O&M)
• Overvågning af vandressourcer og vandforbrug 

(smart solutions)
• Decentrale drikkevandsløsninger
• Optimeret membran løsninger (mindre reject water)
• Energieffektive vandbesparende teknologier
• Smarte vandsystemer
• Avanceret filtrering
• Membranfiltrering
• Overvågningsudstyr SCADA løsninger
• Testudstyr

Non Revenue Water (NRW)
Kinas enorme vandspild, som i nogle områder udgør 30-
40% i distributionsnettet, har gjort NRW projekter til en 
national prioritet.  Alvoren i den stigende vandknaphed 
og øget vandtab har fået den øverste ledelse til at ud-
sende dekreter om, at vandbevarelse nu er en KPI (Key 
Performance Indicator) for kommunale og provinsielle 
regeringer; dvs. noget de bliver målt på. Desuden ind-
føres der sideløbende ordninger, hvor forsyningsselska-
ber udelukkende betales for vand leveret til kunden. Det 

Fakta
Kinas befolkning på 1,3 mia. - hvoraf næsten halvdelen er bosat i landdistrikter - forventes at nå 1,45 mia. i 
2020. Det nationale vandforbrug vil gå fra de nuværende 599 mia. kubikmeter til 630 mia. kubikmeter i 2020.
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tvinger de lokale forsyningsselskaber til at tage affære. 
Disse prioriteter er en åbenlys markedsmulighed for 
danske virksomheder, som netop er meget anerkendte 
for vandressourceforvaltning og minimal lækage i distri-
butionen.  

Efterspurgte teknologier:

• Ingeniørekspertise og design
• Overvågningsudstyr
• Lækagesporing og software
• Membraner
• Avanceret filtrering

I gang på det kinesiske vandmarked?
For danske virksomheder er der flere gode og interes-
sante muligheder for at komme ind på det kinesiske 
drikkevandsmarked. Danmark har igennem de sidste 5 
år haft ansvaret for samarbejdet mellem EU og Kina in-
den for vand, og der er etableret et arbejdsforum, som 
kaldes China-EU Water Platform (CEWP), som i dag ledes 
af Naturstyrelsen. Under dette samarbejde har Danmark 
taget en ledende rolle på følgende samarbejdsområder:

• Grundvand - Grundvandspartnerskabet
• Spildevand – Spildevandspartnerskabet
• Vand i byer – Vand i byer partnerskabet

Der er til hvert område nedsat en arbejdsgruppe, der 
arbejder med kapacitetsopbygning, R&D projekter og 
kommercielle projekter. Information omkring CEWP 
kan findes på http://eng.naturstyrelsen.dk/topics/
china-europe-water-platform/.

Der er flere danske organisationer, som tilbyder assistan-
ce til vandvirksomheder ift.  Kina. Eksportforeningen har 
etableret en arbejdsgruppen, som markedsføres under 
navnet Danish Water Technology Group China (DWTGC). 
De tilbyder markedsinformation, on-site assistance gen-
nem deres kontor i Shanghai samt flere kommercielle 
tilbyd til deres medlemmer. Information kan findes på 
www.dk-export.dk/netvaerk/water-technology-china.

Har man som virksomhed allerede aktiviteter i Kina, og 
ønsker man assistance til kontor, etablering og plads til 
egne folk, tilbyder Dansk Industri en ordning, som kaldes 

”Own Man in China”. Mere information her http://di.dk/
Marked/komudpaamarkederene/Pages/OwnManIn.aspx.

Foruden de danske initiativer vælger flere og flere virk-
somheder etablering af partnerskab med kinesiske 
virksomheder, og det kan forventes, at vi fremover vil 
se denne etableringsform vinde mere og mere frem in-
denfor cleantech. Partnerskaber kan dannes enten med 
industrielle slutbrugere eller med en eksisterende kine-
sisk vandbehandlingsvirksomhed. Disse leder ofte efter 
teknologi og investeringer og er mange gange villige til 
at samarbejde med internationale teknologiudbydere 
omkring forskning, technology transfer og udvikling af 
produkter til at løse specifikke behandlingsudfordringer. 

Som tidligere skrevet er det landdistrikterne, som har 
størst behov for enkle, billige og decentrale vandbehand-
lingsanlæg for effektivt at kunne levere bæredygtige 
drikkevandsløsninger. Derudover giver Kinas udviklings-
strategi prioritet til miljøvenlige og bæredygtige meto-
der til at tackle vandmangel på og bæredygtige metoder 
til produktion af drikkevand.
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6. Luftforurening i Kina 

Luftforurening er uden tvivl et af de mest alvorlige 
miljøproblemer i dagens Kina. Luften i byområder 
er blevet så dårlig, at fly til tider ikke kan lette fra 

lufthavnene, og børn bliver indlagt på hospitaler med 
kræft og luftvejsproblemer. 

Man regner med, at ca. 2 mio. mennesker dør hvert år 
grundet luftforureningen. Den øverste ledelse i Kina har 
luftkvalitet som en af deres højst prioriterede indsats-
områder for de kommende år, og med en ny lovgivning(21)   
fra marts 2017 om at "bringe den blå himmel tilbage”(22) 
vil danske virksomheder på området have gode mulig-
heder. 

Den nye lovgivning har udvidet listen over forurenende 
stoffer og igangsat et omfattende bødesystem. En lang 
række industrier er allerede blevet lukket eller flyttet 
væk fra de store byer, men mange industrier ønsker ikke 
at flytte. Derfor er de parate til at investere i nye rense-
teknologier og nyt overvågningsudstyr for at blive. Lov-

givningen og nye bødesystemer vil i sidste ende føre til 
strengere overvågning og dermed også flere projekter og 
muligheder for danske virksomheder.

I 2015 ændrede Kina også sin nationale lov om forebyg-
gelse og bekæmpelse af luftforurening og gav by- og 
kommunalregeringer langt flere beføjelser til at hånd-
hæve loven og derved forbedre lokal luftkvalitet. Des-
uden er de store forurenede virksomheder nu forpligtet 
til at installere automatiseret overvågningsudstyr og of-
fentliggøre deres emissionsdata. 

Ny og ændret lovgivning vil således kræve udvikling af 
en række overvågningsnet for luftkvaliteten og bør give 
mulighed for danske luftforureningskontrol- og tekno-
logivirksomheder. Håndhævelse kræver en øjeblikkelig 
indsats med implementering af kontrolteknologier på de 
ovennævnte industriområder og især inden for jern-, ce-
ment- og stålværker, olieraffinaderier, metal produktion, 
kulindustrien og den petrokemiske industri.
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I december 2015 tilsluttede Kina sig Paris-klimaaftalen, 
og derved forpligter Kina sig til at reducere de største ud-
ledningsindustrier inden 2030 eller tidligere. 

Kina opfordrer til øget kontrol med udledning fra indu-
strier, især jern og stål, metal, byggematerialer og kemi-
kalier. 

Den nyligt ændrede luftforureningslov udvider listen 
over forurenende stoffer fra udelukkende NOx og SOx 
til også at omfatte partikelmaterialer, flygtige organiske 
forbindelser (VOC) og drivhusgasser.

Markedsmuligheder for danske løsninger

• Røggasrensningsanlæg
• PM2.5-overvågnings- og målteknologi 
• Online monitoring
• Teknologi til fjernovervågning
• Overvågningsteknologi baseret på internettet og big 

data
• Mindre luftrensesystemer
• Ventilationssystemer

• Våd/tørskrubber (især systemer der fjerner flere for-
urenende stoffer)

• Overvågning og kontinuerlige overvågningssystemer 
• Effektive forbrændingsteknologier
• Ingeniør- og anlægsdesign
• Alternative brændstofteknologier
• Røggasafsvovlingsudstyr
• O&M løsninger
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7. Waste-to-Energy (WtE) 

Kommunalt affald (Municipal Solid Waste - MSW) 
er opført hos FN Miljøstyrelsen (United Nations En-
vironment Programme) som en vedvarende ener-

gikilde. MSW refererer til indsamling og bortskaffelse 
af byaffald, industri affald, papir, mad, træ, haveaffald, 
tekstiler og samt enkelte fossile brændstofmaterialer 
som f.eks. plast. 

Grundet Kinas hastige industrialisering og en stigende 
urbanisering og en klar forbedring af levestandarden, 
vokser problemerne med byaffald, som i dag er blevet en 
udfordring for de kinesiske myndigheder. Kina produce-
rer ca. 210 millioner ton affald hvert år, og det skønnes, 
at Kinas MSW vil nå op på 323 millioner ton i 2020 og 
480 millioner ton inden 2030(23). Kina har overgået USA 
som den største MSW producent. Man vurderer, at mere 
end 400 kinesiske byer (Tier 1 og 2) står overfor alvorlige 
affaldshåndterings-problemer og at flere landområder 
ikke overholder de nationale standarder.

Fra 2011 til 2015 er Kinas WtE sektor vokset kraftigt, og 
ved udgangen af 2015 nåede Kinas årlige affaldsforbræn-
dingskapacitet næsten 100 millioner ton(24). Verdens 
største WtE anlæg bliver bygget i udkanten af Shenzhen 
og vil have en forbrændingskapacitet på 5.000 tons af-
fald om dagen.

Barrierer i Kinas WtE-marked
Der er en lang række barrierer i det kinesiske WtE mar-
ked, og der skal blandt andet stor politisk indsats til for at 
få bygget WtE-anlæg:

• Mange kinesiske byer har en utrolig høj befolknings-
tæthed og derved mangel på jord. Det er derfor eks-
tremt dyrt at finde passende steder til WtE anlæg og 
større projekter i storbyerne.

• Der er en stor offentlig nervøsitet omkring sikkerhe-
den på de kinesisk producerede WtE anlæg. I Kina 
har man igennem de seneste år oplevet en stigning 
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af protester mod WtE anlæg af lokale beboere, som 
tvivler på kvaliteten og sikkerheden. Det er derfor 
ofte svært at komme igennem med de mindre WtE 
anlæg i byerne.

• Importeret udstyr er dyrt, og det giver ikke nødven-
digvis bedre ydeevne i Kina på grund af problemer 
med dårlig affaldsklassificering, høj organisk affalds-
sammensætning og fugtindhold. 

• Mange af Kinas WtE anlæg er billige, men de er i høj 
grad designet og bygget ud fra lavere miljøstandar-
der.

• Manglende håndhævelse fra myndigheder på an-
læg, der ikke lever op til de fastsatte miljøkrav. 

Muligheder for danske løsninger
Hvis der implementeres bedre MSW-separationssyste-
mer, en mere gunstig politik overfor WtE-anlæg, bedre 
finansieringsvilkår, og danske virksomheder kan levere 

hele byløsninger (vand/spildevand/WtE), vil MSW-for-
brænding (WtE-behandling) blive den foretrukne bort-
skaffelsesmulighed i mange kinesiske byer. Det er derfor 
vigtigt at følge udviklingen, så danske virksomheder ikke 
går glip af et meget lovende forretningsområde og kom-
mer på banen i Kina med nye og tilpassede løsninger i 
tide.

Danske løsninger:

• Byplanlægning med fokus på affaldsdesign
• Komposteringsudstyr/løsninger
• Sorteringsmaskiner/løsninger
• Knusningsmaskiner
• Indsamlingsekspertise, containere og køretøjer
• Genbrugsløsninger
• Incineratorer
• Komplette byløsninger
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7. Grønt byggeri

Kinas "Green Building Evaluation Standard"(25) (GB 
/ T50378 - 2014) definerer grønt byggeri som:

”Bygninger som sparer på ressourcer (herunder energi, 
jord, vand og byggematerialer), beskytter miljøet og re-
ducerer forureningen inden for bygningens livscyklus og 
prioriterer en sund, praktisk og grøn udnyttelse af lokal-
området”. 

Udviklingen af grønne bygninger i Kina begyndte relativt 
sent i forhold til USA og Europa, men med den kinesiske 
byggebranches store størrelse (rangeret som nr. 1 i ver-
den) betyder det imidlertid, at grønt byggeri har et bety-
deligt vækstpotentiale i de kommende år. Stigende be-
kymring over miljøspørgsmål og overgangen til en mere 
bæredygtig vækstmodel har fået den kinesiske regering 
til at spille en aktiv rolle i at fremme grønne bygninger.

I 2006 kom regeringen med det første udkast til et grønt 
certificeringssystem, som i dag er gældende og er base-

ret på et 3-stjerne rating system. I 2014 udstedte NDRC  
(27) og MOHURD(28) ”Green Building Action Plan”( “绿色建
筑行动计划”), som fastsatte følgende mål: 

• 20% af alle nye bygninger skal være ”grønne”
• Alle nybyggede offentlige bygninger skal være certi-

ficeret med 3 stjerner
• Bygninger med 2 og 3 stjerner vil være berettiget til 

statsstøtte og få lokale planlægningsprioriteter. 

Ud over de mange tiltag, som skal øge antallet af grønne 
bygninger, har Kina de seneste år haft fokus på at ud-
vikle hele bæredygtige samfund gennem etableringen af 
”grønne byer” også kaldet ECO-city. Mest kendt er nok et 
område i Tianjin, der skal huse mere end 350.000 men-
nesker i et CO2 neutralt og grønt miljø. 

Tianjin ECO-city planlægges færdigt i 2020, og der plan-
lægges allerede mere end 100 sådanne ECO-city projek-
ter over hele Kina.
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Grønne udfordringer
Kinas meget store ambitioner om at bygge grønne byg-
ninger og ECO-city projekter står overfor flere proble-
mer. For det første er de kinesiske myndigheder og stør-
re organisationer og ejendomsudviklere stadig uenige 
om, hvad der præcist sætter standarden for grønne byg-
ninger og ECO-city projekter.  Der kan være op til flere 
standarder for grønne bygninger i samme region, by og 
distrikter og konceptet er så bredt, at mange provinser 
har udviklet deres egne standarder. I mellemtiden er 
det internationale LEED-rating(29) (som også benyttes i 
Kina) system blevet kritiseret for dets ufølsomhed over 
for lokale forhold i Kina. For det andet er størstedelen af 
Kinas nuværende grønne bygninger stærkt koncentreret 
i kystområderne. I de store kystbyer, hvor ejendomspri-
serne er skyhøje, er de lokale regeringer meget mere vil-
lige til at påtage sig de ekstra omkostninger ved grønne 
bygningskrav. I det centrale Kina er lokale myndigheder 
tilbageholdende med at indføre regler af frygt for at for-
styrre de lokale ejendomsmarkeder. Derfor har mindre 
udviklede regioner et meget mindre incitament til at 
skubbe foran i den grønne udvikling.

Danske muligheder
Danmark regnes for et af verdens førende lande inden 
for grønt byggeri og grøn byudvikling, og vi har efterhån-
den fået opbygget et solidt brand i Kina. København er 
anerkendt for de mange nyudviklede klimatilpasnings-
projekter og flere danske arkitekter(30) har allerede del-
taget og vundet store kinesiske projekter. Udviklingen 
af ECO-city projekter kræver ikke blot design, men også 
løsninger inden for smart city koncepter såsom vand, 
logistik, nye materialer og energieffektive løsninger. Her 
har Danmark mange muligheder, og det er derfor vigtigt, 
at virksomheder indenfor ECO-city udvikler fælles forret-
ningsmodeller og konceptløsninger, så vi fremover kan 
sikre en bred vifte af danske virksomheder repræsente-
ret i de mange nye kinesiske ECO-city projekter.

Fakta
Ifølge undersøgelser udført af Qinghua University udgør energiforbruget i de kinesiske bygninger 30% af Kinas 
primære energiforbrug(26).
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8. Jordforurening

Årsagerne til jordforurening i Kina er mange. En 
manglende lovgivning fra den kinesiske regering 
på jordområdet og en svag håndhævelse af de få 

regler, der har været, har medført, at flere industrier har 
kunnet spekulere i de økonomiske fordele uden at tage 
højde for miljøhensyn.  Oveni dette har besværlige finan-
sieringsmodeller og manglende grønne incitamenter fra 
den private industri ført til de mange udfordringer Kina 
nu har omkring jordforurening. 

Jordforureningen truer sikkerheden for landbrugspro-
dukter og bidrager gevaldigt til grundvandsforurening 
gennem udvaskning. Derigennem volder det store pro-
blemer for det grundvandsbaseret drikkevand – især i de 
nordlige provinser.

I juni 2016 kom den seneste handlingsplan(31) for forebyg-
gelse og bekæmpelse af jordforurening, efter en lands-
dækkende jordkvalitetsundersøgelse, der blev foretaget 
2014. Undersøgelsen afslørede forurening i ca. 19% af 

den undersøgte landbrugsjord, 10% af skovene og 10% 
af græsarealerne over hele landet.

Handlingsplanen sætter som hovedmål:

• At i 2030 skal 95% af både forurenet areal og forure-
nede arealer renses og gøres klar til afbenyttelse.

• Inden 2017 skal der etableres et nationalt overvåg-
ningsprogram.

• Inden 2020 skal der overvåges og evalueres på 
grundlag af en ny detaljeret undersøgelse af jordfor-
urening.

Ifølge Reuters beregninger vil omkostningerne ved im-
plementering af den omtalte handlingsplan udgøre mere 
end 800 milliarder dollars. Foruden de mange penge, 
som afsættes til investeringer, vil staten oprette en særlig 
fond til bekæmpelse af jordforurening samt en særskilt 
fond til at hjælpe med at opgradere teknologi og udstyr.
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Danske muligheder og barrierer inden for 
rensning af jord
Flere danske regioner og kommuner samarbejder med 
kinesiske myndigheder og organisationer omkring jord-
rensningsprojekter. Det kan blandt andet nævnes, at Re-
gion hovedstaden kører jordprojekter i Jiangsu provinsen 
og at CLEAN bl.a. støttet af Region Midtjylland og Hoved-
staden også har fokus på området. 

Kinesiske virksomheder inden for jordforurening er ge-
nerelt meget fokuserede på teknologi og udstyr, som 
ikke er på det lokale marked endnu. Derfor er det vigtigt, 
at konsulent- og designopgaver sælges ind sammen med 
den praktiske løsning. På denne måde kan danske virk-
somheder komme nemmere ind på markedet. 

Finansieringen er ofte en udfordring. Det ses ofte, at 
dyre udenlandske teknologier, der kan levere bæredyg-
tige og langsigtede løsninger, kun bliver købt, hvis køber 

har egne økonomiske interesser i projekter. Ellers går ki-
neserne ofte efter de nemme, hurtige og billige løsnin-
ger og dem er der mange af. Det antages, at mere end 
500 nye kinesiske virksomheder er kommet til inden for 
jordrensning, men at mange blot er i markedet for de 
store penge og hurtige muligheder. Denne udvikling gør 
det svært for danske virksomheder.  Det vurderes her, 
at danske virksomheder vil have størst mulighed for at 
få projekter i samarbejde med en lokal virksomhed og 
andre danske virksomheder og myndigheder. Her kan 
tænkes danske byplanlæggere, arkitekter, jordeksperter 
samt en lokal kinesisk partner. På denne måde sikres et 
en helhedsløsning.  Det opfordres derfor til at finde en 
stærk lokal partner, som kender til de lokale myndighe-
der og har en lokal tilstedeværelse og interesse.
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9. ECO-City (Sponge Cities)

Som tidligere skrevet har Kina alvorlige vandpro-
blemer både hvad angår vandknaphed, oversvøm-
melse og vandkvalitet. Som følge af den hurtige 

industrialisering og urbanisering og udfordringer med de 
globale klimaforhold og vejrforandringer er problemer-
ne med vand i byerne blevet meget fremtrædende det 
sidste årti. 

Følgende fire områder giver de største problemer i Kina:

• Øget nedbør og lav udnyttelse af regnvandsressourcer
• Overudnyttelse af grundvand
• Alvorlig forurening i landområder og vandsystemer
• Udtørring af flodsystemer, søer og vådområder som 

resulterer i øget erosion

En vigtig årsag, der ofte resulterer i oversvømmelse af 
byområder, er den udbredte anvendelse af cement i by-
rummet. Manglen på skov, græsarealer, søer og vådom-
råder, der naturligt kan tilbageholde vand, resulterer i, 

at regnvand udledes som spildevand i stedet for at bli-
ve genbrugt. Mange områder, især i de store byer, har 
desuden et forældet og alt for underdimensioneret dræ-
ningssystem. Ofte er udvidelse eller opgraderinger af 
dræningsnettet ikke sket i takt med urbaniseringen. 

For at imødegå disse problemer blev begrebet ECO-city 
fremlagt tilbage i slutningen af 2013. ECO-city i Kina er 
byer med en infrastruktur, der opsamler overskydende 
nedbør og integrerer oversvømmelseskontrol i byplan-
lægning. I Kina mener man, at ECO-city vil reducere de 
økonomiske tab som følge af oversvømmelser og mega-
regn, og at det vil skabe investeringsmuligheder i infra-
strukturopgradering og ny teknologi.

ECO-city pilotprogrammet
ECO-city pilotprogrammet blev introduceret i slutningen 
af 2014 som et samarbejde mellem Ministeriet for boli-
ger og landdistrikter-byudvikling (MOHURD), Finansmi-
nisteriet og Ministeriet for Vandressourcer (MWR).
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I planen har man sat følgende mål:

• 70% af regnvandet skal opsamles og genbruges ved 
at designe og bygge forbedringer til vandgennem-
trængning, vand tilbageholdelse, vandopbevaring, 
vandrensning, vanddræning, vandbesparelse og 
vandgenbrug

• Byggeri og renovering af byer skal udføres på en in-
tegreret måde

• Renoveringsarbejde i de gamle byområder skal ind-
drage løsninger, der tager højde for problemer med 
øget regnvand og indsamling og genanvendelse af 
regnvand

• Som ECO-city vil bygning af nye byer, boligområder, 
parker og infrastruktur blive prioriteret og kan hente 
finansiering fra staten

Status og implementering
Antallet af byer, der har formuleret et ECO-city udvik-
lingsprogram, er steget fra 130 i 2015 til over 700 byer 
i 2017. Man forventer, at den årlige investering i ECO-ci-
ty programmet er mere end 400 milliarder RMB årligt, 
og staten har i første omgang afsat omkring RMB 6 mia. 
bare til opstart. Dette tilskud er imidlertid langt fra nok 
til at gennemføre alle ønskede projekter, og derfor skal 
størstedelen af midlerne fortsat komme fra de lokale 
kommuner. 

Det er derfor vigtigt, at danske virksomheder har direkte 
adgang til de lokale kommuner og finder ud af, at der er 
en fuld finansieringsplan fra kinesisk side, eller om det 
er nødvendigt at arbejde med dansk finansiering som en 
del af løsningen.

Danske muligheder i ECO-city projekter
Danmark står derfor stærkt, når det kommer til virk-
somheder, kompetencer og referenceprojekter inden-
for ECO-city løsninger. Samtidig har Kina stor interesse i 
dansk byplanlægning og nødvendige teknologier. 

ECO-city projekter er ofte meget omfattende og med 
meget store budgetter, og derfor er markedet svært til-
gængeligt og konkurrencepræget. Danske virksomheder 
er oftest små og må tænke i nye forretningsmodeller og 
samtidig sikre sig en lokal partner og derigennem en per-
manent tilstedeværelse, da det kræver et godt kendskab 
til de lokale myndigheder at kunne navigere i det kinesi-
ske netværk. 

Som inspiration til at komme nærmere markedet kan for 
eksempel nævnes, at seks australske virksomheder har 
etableret et konsortium og etableret et kontor i Shan-
dong provinsens hovedstad, Jinan, som en del af by-
ens ECO-city program. Herfra tilbyder de en lang række 
services til de lokale myndigheder og sikrer byen nogle 
helhedsløsninger. ECO-city kræver ofte teknisk eksperti-
se, landskabs- og by design, løsninger til overvågning af 
vandkvalitet, remote løsninger og IT løsninger. Gennem 
det australske konsortium har de kinesiske kunder fået 
adgang til den samlede australske ekspertise om ECO-ci-
ty bygning og design. 

Det anbefales her, at danske virksomheder også overve-
jer konsortiummuligheder i udvalgte områder i Kina, hvor 
der allerede er etableret gode kontakter og relationer. 

Fakta
25. marts 2013:  Sate Council: Fokus på regnvand og dræning fra byer
Marts 2014:  Præsident Xi nævner ”Sponge Cities”
22. oktober 2014: Retningslinjer for ECO-city
April 2015:  16 pilot byer udvælges til ECO-city
11. oktober 2015:  Vejledninger til fremme af nye ECO-city projekter
22. april 2016:  +14 byer til den anden pilot
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ECO-City liste 2015 
I april 2015 udsendte Kinas regering en liste med de første 
16 ECO-city projekter: 

• Qianan (Hebei Province)  
• Baicheng (Jilin Province)  
• Zhenjiang (Jiangsu Province)  
• Jiaxing (Zhejiang Province)  
• Chizhou (Anhui Province)  
• Xiamen (Fujian Province)  
• Pingxiang (Jiangxi Province)  
• Jinan (Shandong Province)  
• Hebi (Henan Province)  
• Wuhan (Hubei Province) 
• Changde (Hunan Province)
• Nanning (Guangxi Province)
• Chongqing
• Suining (Sichuan Province)
• Guian New District (Guiyang and Anshun City, Guiz-

hou Province)
• Xixian New District (Xian and Xianyang City, Shaanxi 

Province)

31



31

10. Lyn-guide til en Kina-strategi 

At starte eller drive forretning i Kina har været at-
traktivt for mange danske virksomheder igennem 
flere år, men mange danske SMVer og organisatio-

ner har desværre været tilbageholdende med at afsætte 
tid og ressourcer nok. 

Selvom kinesere bliver bedre og bedre til at tale engelsk, 
vil der stadig være sproglige barrierer længe endnu, når 
fokus rettes mod de nye markeder i Tier 2- og Tier 3-om-
råderne. De lokale selskaber og den lokale regerings rolle 
i samfundet er desuden anderledes i Tier 2 og Tier 3 end 
i de store internationale byer, så den kulturelle barriere 
skal der også tages højde for. Oveni i de sproglige og kul-
turelle barrierer kommer bekymringer omkring intellek-
tuel ejendomsret, og specielt hvordan man håndterer de 
økonomiske transaktioner. 

Formålet med denne lyn-guide er at opliste en række 
aspekter, som bør inddrages i ens Kina-strategi, og fjerne 
nogle af myterne omkring dét at gøre forretning i Kina.

Syv råd til opstart i Kina

Vælg dit markedsområde, dine byer eller din 
samarbejdskommune med omhu

Når man starter forretning i Kina, er den første gyldne re-
gel, at man skal forstå og anerkende markedets størrelse, 
forskellighed og kompleksitet. Tier 1 byer som Shanghai 
og Beijing er meget ulig de små landsbyer i midten af 
Kina eller de større provinsbyer. Specielt inden for mil-
jø- og energimarkedet varierer standarder, de lokale 
politikker, finansieringsmuligheder, krav til produkterne, 
ligesom åbenhed for internationalt samarbejde ikke er 
lige udbredt alle steder. 

Plej dine forbindelser, men vigtigst er et kon-
kurrencedygtigt produkt 

Forbindelser - Guanxi - har betydning, men er absolut 
ikke alt. Forbindelser er kritiske for mange kinesere for 

32

01

02



32

at komme videre i deres karriere, etablere forretningsaf-
taler eller overvinde lovgivningsmæssige forhindringer. 

Når det er sagt, er forbindelser ikke alt, og mange vest-
lige virksomheder bliver lokket med løfter fra lokale em-
bedsmænd, virksomheder eller private personer, men 
finder ofte ud af (efter alt for lang tid), at det - i vestlig 
forstand, er falske forhåbninger. I Kina, som alle andre 
steder i verden, er det primært det forretningsmæssige 
som er vigtigt. En virksomhed kan ikke bevæge sig ind på 
markedet på forbindelser alene, men skal følge op med 
et konkurrencedygtigt produkt og forretningsmodel. 
Hvis man kan tilbyde høj kvalitet, bedre drift, høj service 
eller lavere omkostninger, vil der altid være partnere og 
købere i Kina.

Vær bevidst om de kulturelle forskelle 
– afsæt tid og nødvendige ressourcer

Kulturelle forskelle er vigtige og skal tages meget seriøst. 
Med en god forretningssans, pli og god teknologi kan 
man nå langt mht. at overvinde kulturelle barrierer, men 
derfra til en endelig ordre er der stadigvæk langt. Dette 
gælder især B2G (Business to Government). 

Den kinesiske forretningskultur er meget hierarkisk og 
centraliseret og beslutninger træffes af nogle få nøg-
lepersoner. Vejen til beslutninger er sjældent særligt 
gennemsigtig, og i mange tilfælde kan enkeltpersoner i 
virksomheder gentagne gange udtrykke en høj grad af 
entusiasme uden at være interesseret i, eller have befø-
jelser til, at gå videre til næste skridt. 

Vær bevist om strategien og vær parat til at af-
give kontrol

Kinesiske virksomheder vil ofte have kontrol. Det kine-
siske marked er enormt, og Kina har nogle af verdens 
største virksomheder. Herunder mange industrielle sel-
skaber, som for os er helt ukendte. 

Kinesiske virksomheder søger ofte muligheden for, at er-
hverve teknologier og knowhow til eget selskab. Blot at 
blive mellemmand eller distributør er ikke altid motiva-
tion nok. Dette afhænger selvfølgelig af teknologien og 
typen af samarbejdet.

Tænk IPR ind i 
strategien fra starten

Intellektuel ejendomsret (IPR) kan beskyttes i Kina, og 
der er sket en positiv ændring fra de kinesiske myndighe-
ders side overfor danske selskaber, som har været kræn-
ket på deres IPR rettigheder. Der er en række forskellige 
muligheder, som danske virksomheder bør bruge for at 
sikre IPR-beskyttelse. Det første og vigtigste er at regi-
strere sit varemærke i Kina fra starten, for at undgå at en 
kinesisk virksomhed gør det og dermed får ret til navnet 
i Kina. 

Overvejer man partnerskab er en god partnerscreening 
alfa og omega, inden man begynder detaljerede partner-
diskussioner. Kinesiske virksomheder er ofte komplekse 
og uigennemsigtige, og forståelse af ejerskab eller un-
derliggende agenda kan være besværlig. Der findes flere 
dygtige IPR rådgivningsfirmaer i Danmark og Kina, som 
kan inddrages. 

Vær klar til Kina 
– også selvom tvivlen hersker

Det er vigtigt at gøre sig klart, at ens kinesiske forret-
ningsplan sagtens kan afvige fra virksomhedens oprin-
delige plan, med hensyn til hvordan produkter sælges, 
hvordan services og tjenester leveres og hvordan part-
nerskaber etableres.   I betragtning af den strategiske be-
tydning af Kina på det globale cleantech marked, er det 
vigtigt for danske virksomheder at diskutere og forholde 
sig til mulighederne i Kina, uanset om det skal resultere i 
et ”go” eller ”no go”. Og har du en spændende teknologi, 
kan Kina også sagtens komme til dig, og så er det godt at 
være parat.

Vær omhyggelig med at vælge forretningspartner 
– vælg selv, bliv ikke valgt!

Der er forskellige ønsker til forretningspartnere, mange 
forskellige grunde til at indgå et partnerskab og forskel-
lige måder at strukturere et partnerskab på. For at sikre, 
at ens fremtidige position i Kina og forretningsmæssige 
ønsker, interesser og målsætninger er i tråd med de kine-
siske, bør man (som altid) tjekke den mulige partner for:
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Nuværende markedsposition:
• Ejerskab
• Teknologisk potentiale
• Netværk
• Regnskaber (kan være lidt svære at få fat på)
• Referenceprojekter

Ovennævnte er nogle få vigtige elementer, som danske 
virksomheder altid bør sætte sig ind i for at undgå at 
blive trukket rundt i manegen i Kina og spilde en masse 
værdifuld tid.  

Med disse informationer kan man bl.a. sikre sig, at man 
er i dialog med virksomhedens virkelige ledelse, at man 
finder et selskab, som har samme forventninger og ideer 
til samarbejde, og som også har det rette netværk til at 
komme ind på markedet med ens teknologi. Desuden er 
det vigtigt at se på teknologiniveauet i virksomheden, og 
om de har de fornødne ressourcer og viden. 

Selv om det at lave forretning i Kina kan være skræm-
mende og til tider meget ulogisk og tidskrævende, må vi 
bare erkende, at Kina i dag er verdens største energimar-
ked og derfor svært at ignorere. 

Tips til salg i Kina
Baseret på samtaler med danske forretningsfolk og kine-
sere, der samarbejder med danske virksomheder, er salg 
i Kina ikke så forskelligt fra i andre dele af verden, men 
der er dog nogle tips som fremhæves jævnligt:

• Markedsføringsmateriale: Produkt, Pris, Hvor og 
Hvordan er alle vigtige elementer og bør tilpasses 
de lokale behov og især tilrettes den kinesiske læ-
ser . Som et eksempel kan nævnes, at det kinesiske 
husaffald har et højere vandindhold end det danske 
og derfor vil det være vigtigt, at vise/nævne at jeres 
teknologi tager højde for dette og kan tilpasses. 

• Tålmodighed: Tålmodighed, tålmodighed og tålmo-
dighed er påkrævet i Kina. Salgsprocessen er længe-
re og mere kompleks end i vestlige markeder. 

• Lyt: Opsøg og lyt til råd fra danske virksomheder, der 
allerede er i gang i Kina, og lyt til din kinesiske part-
ner. 

• Guanxi: Vær bevidst, men ikke overfokuseret, på re-
lationer. Når de er opbygget, så husk at respektere 
og værne om dem.

• Kvalitet: Danske virksomheder har en stærk position 
i Kina, idet det normalt antages, at danske virksom-
heder har en fremragende kvalitet og man kan stole 
på os. Fokuser på denne værdi og vær klar til at for-
klare, hvorfor du specifikt kan tilføje værdi i Kina.

• Fokus: Så snart man lander i Shanghai og Beijing og 
mærker pulsen kan man hurtigt få en masse ideer 
og nye muligheder. Sådan er hele Kina, og derfor er 
fokus på ens forretningsstrategi utrolig vigtig. Lad dig 
ikke rive med.

• Fleksibilitet: Vær fleksibel på dine betingelser i 
spørgsmål om produktet, services, betalingsbe-
tingelser og pris. Du er nødt til at navigere på flere 
markeder, og derfor er dine løsninger også nødt til 
at være fleksible. 

• Forhandlinger: Enhver dansk virksomhed bør være 
forberedt på masser af langvarige og gentagne for-
handlinger, når der skal sælges til kinesiske virksom-
heder. Vær tålmodig.

Hvor i Kina skal man starte op?
I de seneste 10 år har danske virksomheder primært valgt 
at placere sig i Tier 1-områder, dvs. Shanghai, Beijing og 
Guangzhou. Alle disse områder er de mest vestlige og 
dermed også lettere at etablere sig i. Det er alle områder 
med en stor middelklasse og et indkomstniveau, der lig-
ger langt over det nationale gennemsnit. Tier-1 byer til-
byder danske virksomheder flere gode muligheder, men 
også højere driftsomkostninger og hårdere konkurrence. 

Det anbefales derfor her, at danske cleantech virksom-
heder i stedet etablerer sig i Tier-2 og Tier-3 områder, 
hvor der er meget lavere opstarts- og driftsomkostnin-
ger, men også en stor interesse for vestlige løsninger. 

På kort sigt vil etablering i Tier-3 områder give nogle 
”first mover”-fordele samt mulighed for at få større op-
mærksomhed fra lokale virksomheder og myndigheder. 
Desuden er der relativt større interesse for at vise ini-

34



34

tiativ overfor de centrale prioriteringer, hvilket gør det 
lettere at komme igennem med pilotprojekter og danske 
løsninger. 

Af spændende Tier-2 og 3 områder (byer) kan bl.a. nævnes:

• Nanjing
• Wuhan
• Kunshan
• Baotou
• Changchun
• Hefei
• Shenyang
• Yantai
• Wuxi

At sælge i Kina - B2B og B2G
Som dansk virksomhed, der sælger cleantech-services 
eller løsninger til B2G-markedet, er det vigtigt at forstå, 
at de fleste lokale virksomheder i Kina er afhængige af 
den centrale og lokale politik. Derfor er det afgørende 
at sætte sig ind det politiske landskab i det område, hvor 
man vil drive forretning, og lære at navigere i den - for os 
danskere ofte ulogiske - blanding af central- og decentral 
styring, som finder sted i Kina.

Når man henvender sig til lokale myndigheder i Kina, er 
det utroligt vigtigt at undersøge:

• Hvem man møder?
• Hvad er deres agenda?
• Hvad er deres placering? 
• Hvordan kan man hjælpe dem videre med deres 

målsætninger og KPIer? 

Det er vigtigt at præsentere sine løsninger og produkter, 
så den kinesiske modpart kan se en positiv indvirkning 
på den lokale agenda og målsætninger, ellers er der in-
gen interesse. Og vær opmærksom på, at lokale embeds-
mænd altid har flere agendaer.

Tilstedeværelse er en utrolig vigtig del af salg i Kina, og 
det er ikke muligt at styre sine Kina-aktiviteter fra konto-
ret i Herning. Transaktionsomkostninger er høje, og det 
må man kalkulere med. Enten rejser man ofte mellem 
Danmark eller Kina, eller også finder man en lokal løs-

ning. Dette kan f.eks. være oprettelse af kontor, leje af 
personale gennem forskellige udbydere (Dansk Industri 
og Eksportforeningen har f.eks. flere løsninger til forskel-
lige brancher). Desuden findes der en lang række inku-
batorordninger(32), der tilbyder flere forskellige opstarts-
muligheder.

I medierne og blandt danske virksomheder er den kinesi-
ske forretningskultur ofte omtalt som et mystisk og svært 
miljø. Dette giver desværre mange danske SMVer et dår-
ligt indtryk. Det er vigtigt at huske, at folk og virksomhe-
der laver forretning i Kina ligesom andre steder i verden – 
processen er bare lidt anderledes. Grundet størrelsen af 
Kina, de store indkomstforskelle og den meget forskellige 
industrielle udvikling kan tilpasning af produkter til loka-
le markedsforhold give flere fordele. Mange virksomhe-
der er mislykkedes på det kinesiske marked ved ikke at 
forstå betydningen af lokalisering. Danske virksomheder 
er med rette noget nervøse for deres IPR rettigheder i 
Kina. Dette er også vigtigt, da cleantech-markedet ofte 
indebærer teknologioverførsel og dermed fri adgang til 
innovativ udvikling og nye produkter. 

Den vigtigste huskeregel for danske virksomheder, der 
starter op i Kina, er at beskytte sine IPR-rettigheder i Kina 
og håndhæve dem i Kina. Du kan ikke bruge eller stole 
på noget IPR-arbejde, som ikke er oprettet og registre-
ret i Kina. Selvom man ikke påtænker at sælge på det 
kinesiske marked lige nu, vil det være klogt at registrere 
IPR-rettigheder i Kina for fremtiden – hellere i dag end 
i morgen. Det er relativt billigt, og det vil spare mange 
problemer senere, hvis Kina en dag bliver aktuelt. Der er 
mange vigtige elementer, der bør overvejes, men danske 
virksomheder bør altid stille sig følgende produktspeci-
fikke spørgsmål, inden de tager til Kina: 

Pris - Vi er altid dyrere end de lokale kinesiske leverandører
• Hvordan kan I tilbyde jeres kunder en merværdi 

sammenholdt med de kinesiske leverandører?
• Fokus på service, vedligehold og garantier
• Tilbyd en ”Light version” af din servicemodel og pro-

duktmodel for at ramme Tier 2 og 3 kunder.
• Samarbejd med lokale partnere og udnytte deres 

distributionsnet, omkostningseffektivitet og mulige 
lovgivningsmæssige fordele.
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Passer dit produkt til de kinesiske markedskrav?
• Er der behov for dine produkter/løsninger/services 

på markedet?
• Kan du tilpasse dit produkt til det lokale marked?

Kan du konkurrere med kinesiske konkurrenter?
• Er din teknologi avanceret nok til, at du kan slå stærk 

lokal konkurrence? 

Hvor nemt kan dine produkter kopieres?
• Hvis dine produkter nemt kan kopieres, kan du snart 

miste din konkurrencemæssige fordel til billige in-
denlandske konkurrenter.

Kan du tilbyde avancerede teknologier, som er efter-
spurgte?
• Kinesiske virksomheder efterspørger konstant avan-

ceret cleantech-teknologi til at opgradere deres sta-

tus og konkurrenceevne. Avancerede teknologier, 
der er i overensstemmelse med regeringens målsæt-
ninger, er generelt efterspurgte.

Etableringsformer i Kina
Der er flere etableringsmuligheder at vælge imellem 
i Kina. Langt de fleste danske virksomheder har som 
målsætning at sælge på det kinesiske marked, inden de 
eventuelt etablerer egen lokal produktion eller juridisk 
bindende kontorer. 

Nedenfor præsenteres nogle af de mest gangbare etab-
leringsformer med fordele og ulemper:

Etableringsformer i Kina
Etableringsform Positivt Negativt

Lokal distributør • En omkostningseffektiv måde at 
sælge i Kina

• Lav kontrol over brand og produkter
• Distributører sælger ofte flere produkter og vil 
derfor ikke 
udelukkende fokusere på at sælge dine produkter
• Højere risiko for IPR-overtrædelse

Lokal agent
• Ofte vil agenter have varer i kommi-
sion
• Returkommision forekommer

• Ikke normal praksis i Kina
• Ofte svært og meget tidskrævende at finde og styre 
gode agenter

Repræsentations-
kontor

• Lave etableringsomkostninger
• Nem måde at etablere lokal tilstede-
værelse i Kina 

• Høje driftomkostninger
• Kan ikke involveres i profitaktiviteter
• Kan ikke sende regninger
• Bliver beskattet i forhold til omkostninger

Joint Venture
• Kan hurtigt drage nytte af kinesiske 
partners netværk og faciliteter
• Fælles risici

• Mindre kontrol
• Højere risiko for IPR-krænkelser
• Risiko for at det mislykkes på grund af forskellige 
forventninger og tilgange til kultur og forretning

WFOE
• 100% kontrol over egne aktiviteter
• Ingen kinesisk part involveret i sel-
skabet

• Kan være en besværlig etableringsprocedure
• Høje opstartsudgifter
• Meget administration
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At etablere en virksomhed i Kina kræver normalt en for-
holdsvist lang etableringsperiode samt relativt høje etab-
leringsomkostninger/investering. Dette er grunden til, at 
de fleste danske SMVer foretrækker at arbejde sammen 
med en lokal distributør eller mellemmand, der kan give 
de nødvendige forretningslicenser til at drive aktiviteter 
i Kina. Der opfordres her til, at man konsulterer kyndige 
danske/kinesiske konsulenter eller organisationer, inden 
man beslutter sig for, hvilken juridisk form man skal etab-
lere i Kina. 

Projektformer – PPP og BOT
I takt med at den kinesiske regering ønsker flere og stør-
re investeringer i infrastrukturelle projekter, er der åbnet 

op for nye samarbejdsmuligheder mellem det offentlige 
og det private. Projektbaserede forretningsmodeller i 
cleantech sektoren er defineret som, ”hvor lavt en virk-
somhed er villig til at afgive en kontrakt og få betalt i bulk 
(eksempelvis m3 vand renset, m3 spildevand, m3 ren luft), 
og antal samlede år, der kræves for at tilbagekøbe inve-
steringen”.

Den mest anvendte forretningsmodel i Kina er baseret 
på offentlig-private partnerskaber (PPP), som er en lang-
sigtet samarbejdsform mellem en privat virksomhed og 
en offentlig institution. Blandt PPP-projekter foretrækker 
private virksomheder generelt Build-Operate-Transfer 
(BOT) modellen. Med et BOT-projekt investerer virksom-

1. Vær ikke bange for at forlange forudbetalinger!
2. Vær tilstede med dit eget kontor og personale
3. Fokuser på kvalitet og især services (after sale)
4. Sørg for at udvikle, træne og yde support til dit netværk og partnere
5. Sørg for gode udviklingsmuligheder for dit personale
6. Brug en ”top-down” tilgang ved forhandling. Find dem som kan tage beslutninger først

Anbefalinger
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heden de fulde omkostninger, der kræves ved opførelsen 
af projektet eller et anlæg, og der aftales på forhånd, at 
drive investeringen i en bestemt periode (normalt 15-30 
år i Kina), hvorefter projektet overføres til en forudbe-
stemt aftager. For at sikre, at selskabet kan dække om-
kostningerne ved denne investering, skal der fastsættes 
en pris, der giver tilstrækkelige indtægter til dækning af 
selskabets investeringsomkostninger og drift. Dette kan 
være en relativt stor udfordring i Kina og man bør sikre 
sig juridisk bistand i disse forhandlinger. BOT er altså en 
projektfinansiering, og derfor er det ofte nødvendigt, at 
man som dansk virksomhed har adgang til eksterne finan-
sieringskilder. 

I Danmark kan man anvende egen bank eller EKF (www.
ekf.dk) og i nogle tilfælde IFU (www.ifu.dk) som mulige 
finansieringskilder. Desuden findes en række lokale og 
nordiske ordninger, men som ændres løbende ift. priori-
teringer.

Den danske model
Som leverandør af services eller produkter til den kine-
siske cleantech sektor vil man ofte finde det relevant at 
kunne levere en samlet løsning. De kinesiske kunder er 
ofte den lokale regering eller en virksomhed, hvor kend-
skabet er begrænset og vidensniveauet for drift, ser-
vice og optimering er lavt. Derfor efterspørges samlede 
løsninger mere og mere – altså leverance af hele clean-

tech-systemer. Igennem mange år har forskellige aktø-
rer fra dansk side forsøgt at samle danske virksomheder 
i systemeksportmodeller, men det er sjældent lykkes på 
grund af uenighed om ejerskab, garantier, investeringer 
og adgang til ressourcer. På det seneste er der etableret 
enkelte danske virksomheder, som har taget en ”facilita-
tor” rolle på vegne af en række virksomheder, og dette 
har banet vejen for nye muligheder og projekter i Kina. 
Facilitator-virksomheden står som ansvarlig for gennem-
førelse af projektet over for den kinesiske kunde og har 
”back-to-back” aftaler med de andre danske virksomhe-
der i gruppen. På den måde kan selv mindre danske virk-
somheder få adgang til det kinesiske marked og samtidig 
være mindre eksponeret for risici. 

Det anbefales her på det kraftigste, at flere danske SMVer 
udtænker nye forretningsmodeller til cleantech-marke-
det i Kina og begynder at samarbejde tættere på tværs af 
brancher for at kunne levere helhedsløsninger. 
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Konklusion og anbefalinger

Kina er verdens største marked for cleantech-inve-
steringer, og danske virksomheder skal have Kina 
på dagsordenen eller i det mindste forholde sig til 

konkurrencen fra Kina. 

De danske cleantech-løsninger er allerede godt positio-
neret i Kina, og Danmark er generelt anerkendt for vores 
grønne miljøtiltag og pålidelige købmandskab. Det kine-
siske cleantech-marked er dog eftertragtet, og der er en 
benhård konkurrence både fra lokale kinesiske virksom-
heder og udenlandske selskaber. Danske virksomheder 
skal finde deres nicheområder både geografisk og pro-
duktmæssigt og udvikle løsninger, der er tilpasset de en-
kelte områders lokale behov. Der rådes eftertrykkeligt til, 
at man finder en lokal partner med erfaring i at sælge ind 
på markedet grundet de ugennemsigtige administrative 
regelsæt og de mange skiftende forhold i det lokalpoliti-
ske netværk. 

De vigtigste ting at være opmærksom på inden 
opstart i Kina

Invester og fokuser - Kina kræver 100% fokus og de 
nødvendige ressourcer:

• Lær markedet at kende og hav en realistisk plan for 
igangsætning

• Vælg en leder med solid lokal erfaring og forståelse 
for strategi og implementering

• Forvent at ting tager længere tid og koster mere - 
Kina er ikke altid billig

• Overvej omhyggeligt den juridiske struktur
• Hold igen med investeringer, indtil I har den første 

kunde
• Tag god tid til intern kommunikation og integration i 

den kinesiske forretningskultur
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Valg af partner - vælg selv, hvem du vil samarbejde 
med, bliv ikke valgt:

• Vær grundig i din overvejelse om hvorvidt du har 
brug for en partner eller en distributør

• Afsæt nok tid og penge til at finde jeres rigtige for-
retningspartner

• Brug masser af tid med dine forretningspartnere.  I 
skal forventningsafstemme og sikre, at I vil samme vej

• Ingen distributør kan dække hele Kina, så man bør 
aldrig give eksklusivitet

”Act Global – Be Local” - salg i Kina kræver lokal tilste-
deværelse:

• Lokal tilstedeværelse er essentielt for succes i Kina
• Vær klar til at tilpasse produkter
• Prissæt til det lokale marked
• Sørg for at der er styr på partnere, licenser eller JV

Få en holdning til IPR:

• Få styr på IPR, herunder patenter, knowhow og vare-
mærker

• Undervurder ikke muligheden for kopister
• I Kina gælder ”first to file” princippet. Derfor bør 

man altid registrere sit varemærke med det samme 
– også selvom der ikke er planer om salg i Kina

• Knowhow bliver videregivet – overvej hvor og med 
hvem du deler dine oplysninger

Fleksibilitet – vær parat til at tilpasse organisationen og 
forretningsmodellen:

• Lokal kundesupport og service er utrolig vigtig og 
ofte afgørende for succes

• Sørg for at der er forståelse mellem kontor i Dan-
mark og kontor i Kina

• Giv kontoret i Kina den fornødne fleksibilitet.
• Hastighed og fleksibilitet er nøglen til at få ordre i Kina
• Sørg for, at der ligger en plan B i skuffen

For at sikre succes i Kina bør danske virksomheder 
etablere en operationel platform, der kan navigere i 
de hastige beslutningsprocesser under de nuværende 
markedsforhold. Dvs. tage hurtige beslutninger, finde 
brugbare løsninger og levere produkter, som reducerer 
”time-to-market”. 

Danske virksomheder skal sikre måder at beskytte og 
vedligeholde vores allerede velkendte markedspositi-
on inden for miljøteknologi og bruge denne position til 
proaktivt at nærme sig det voksende marked i de nye 
Tier-områder.

Optimering af de ovennævnte fokusområder ved op-
start i Kina og nye forretnings- og samarbejdsmodel-
ler vil være nogle af de vigtigste elementer for at sikre 
fremgang. Desuden vil nødvendigheden af at være lokalt 
tilstede og kunne navigere i den skiftende kundeadfærd 
og de provinsstyrede miljøpolitikker øge betydningen af 
at finde dygtige lokale partnere med lokal viden og net-
værk.

Den kinesiske interesse for cleantech vokser stadig, og 
den danske cleantech branche skal fortsætte med at op-
bygge vores kernekompetence som en af verdens føre-
nde leverandører af innovative cleantech-teknologier.
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Appendix 1: 
Kinesiske organisationer og myndigheder

NDRC National Development & Reform Commission 
http://en.ndrc.gov.cn

NEA National Energy Administration
http://en.ndrc.gov.cn/mfod/200812/t20081218_252224.html

CNREC China National Renewable Energy Centre
www.cnrec.org.cn/english

CSGC China State Grid Corporation
www.sgcc.com.cn/ywlm/gsgk-e/gsgk-e/gsgk-e1.shtml

Ministry of Environmental Protection
www.mep.gov.cn

China National Environmental Monitoring Center
www.cnemc.cn

China Environmental News
www.cenews.com.cn

China Solid Waste
www.solidwaste.com.cn

Water China 
www.h2o-china.com

China City Water
www.chinacitywater.org

Ministry of Science and Technology
www.most.gov.cn 

National Bureau of Statistics of China
www.stats.gov.cn

Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People’s Republic of China
http://english.gov.cn/state_council/2014/09/09/content_281474986284089.htm

Den 13. 5 årsplan (2016–2020) 
http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf
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Appendix 2:
Danske organisationer

Danmarks Ambassade, Kina 
http://kina.um.dk/da.aspx

Guangzhou, Generalkonsulat
Anja Villefrance
Generalkonsul 
E-post: cangkl@um.dk
Telefon: +86 (20) 2829 7300

Shanghai, Generalkonsulat  
Nicolai Prytz
Generalkonsulatet i Shanghai
E-post: shagkl@um.dk
Telefon: +86 21 8025 0600

Chongqing - Generalkonsulat og Handelskontor
Lars Lund Rasmussen
Generalkonsul
E-post: lalura@um.dk
Telefon: +86 (23) 6399 8332

Innovation Centre Denmark, Shanghai
Morten Brandtoft
Administrerende direktør
Telefon: (+86) 158 0058 0722 
Mobil: (+86 21) 8025 0624 
E-mail: mortbr@um.dk
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Appendix 3:
Bioenergi - kinesiske organisationer og links til projekter

China Renewable Energy Scale-up programme 
www.esmap.org/sites/esmap.org/files/DocumentLibrary/ESMAP_SAR_EAP_Renwable_Energy_China_RE_policy_Wang.pdf

Biogasprojekt og WtE
www.cresp.org.cn/english
www.ruralpovertyportal.org/country/voice/tags/china/biogas 
www.ecotippingpoints.org/our-stories/indepth/china-biogas.html

Biomasseprojekt
www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/Biomass_Waste_to_Energy_Project_Description.pdf

National Development and Reform Commision
www.ndrc.gov.cn

Ministry of Science and Technology
www.most.gov.cn

Ji Lin Fuel Alcohol Co., Ltd.
www.cnpc.com.cn 

Henan Tianguan Fuel Ethanol Co., Ltd.
www.tge.com.cn 

Anhui Fengyuan Fuel Ethanol Co. Ltd.
www.zlfysh.com

Longyan Zhuoyue New Energy Development Co. Ltd.
www.zyxny.com 

National Bureau of Statistics of China
www.stats.gov.cn

China Biogas Society (CBS)
www.biogas.cn/CN/Default.aspx

Chinese Renewable Energy Industries Association (CREIA)
www.creia.net/creiaen.html

Kaidi Ecological and Environmental Technology
http://en.china-kaidi.com/yuanliao_list/columnsId=4.html
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Appendix 4:
Messer og udstillinger

China Environmental Protection Expo
www.ie-expo.com

AquaTech China
www.aquatechchina.com

China International Environmental Protection Exhibition & Conference
www.chinaenvironment.org

China Environmental Protection Industry Expo
www.ciepe.org 

Water Expo China
www.waterexpochina.com
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