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Nye forretningsideer, eksempler på strategier og
organisationsmodeller for salg af bioenergi

Salg af anlæg og brændsler inden for biomassesektoren er vokset kraftigt i Danmark op
gennem 80'erne og 90'erne. I dag er flere af de vigtigste markeder ved at være velud-
bygget, og det forekommer derfor på sin plads, at kigge nærmere på
' de nye markedsmuligheder, der tegner sig de kommende år
" de rammebetingelser, der vil være gældende for markedsudviklingen
" de organisationsformer, der tegner sig samt
" de nye og gamle aktører, der forventes at være på markedet i de kommende år.

Indlægget beskriver visioner for markedsudviklingen såvel for brændsler som for
anlæg.

Det skal pointeres, at rammebetingelserne for forretningsområdet er bestemt af poli-
tiske beslutninger. Forudsætningen for udvikling af forretningsområdet vil derfor være
stabile politiske rammebetingelser for f.eks. energiafgifter, anlægsstøtte, elprodukti-
onstilskud og F&U-støtte.
1. Nye aktører vil blande sig i brændselshandel! Olieselskaber og andre traditio-
nelle brændselshandlere vil formentlig blande sig på markedet i de kommende år. Det
gælder såvel for salg af brændsel til individuelle kunder f.eks. træpiller til villafyr som
for international skibshandel med bulkbrændsler
2. Eksporten af anlæg vil vokse! I dag eksporteres der i Danmark biobrændsler og
teknologi for omkring 700 mio. dkr. årligt
3. Eksporten af teknologi og know how vil vokse! I dag er der kun begrænset for-
retning for rådgivere og forskningsinstitutioner, men som følge af den kraftige vide-
nopbygning omkring brændsler og teknologi synes der at være gode muligheder for
sælge know how i de mange lande, der i disse år oplever forøget interesse for bioenergi
4. Barmarksprojekter må organiseres anderledes! I dag er etableringen af nye små
fjernvarmeanlæg nået ned i en størrelse, hvor det er meget vanskeligt at opnå rentabel
drift. I fremtiden vil det være nødvendigt f.eks. at organisere fælles ejerskab af flere
små anlæg, samtidig etablering af flere anlæg, fælles driftsleder for flere anlæg, drifts-
leder, der kun passer anlægget som bibeskæftigelse eller anlæg, der etableres på gårde,
godser eller industri, som leverer fjernvarme til nærliggende forbrugere
5. Energiproduktion vil blive yderligere kombineret med industriel produktion
baseret på biomasse! I dag giver industriprodukter (fra cellulose til forædlede kemiske
substanser) ofte et betydningsfuldt bidrag til økonomisk rentabel udnyttelse af bio-
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masse restprodukter. Den udvikling vil fortsætte og blive styrket
Industrien vil i højere grad end i dag interessere sig for energiforsyning baseret på

biomasse! Med baggrund i nye afgifter og andre incitamenter forventes træpiller og flis
visse steder at kunne erstatte olie til opvarmningsformål i industrien.
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