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Energistyrelsen opretter nyt sekretariat
for Power-to-X
Som opfølgning på PtX-aftalen fra 15. marts opretter Energistyrelsen hen
over sommeren et nyt sekretariat, som vil være indgang for alle facetter af
PtX og skal bistå myndigheder og projektudviklere med at skabe overblik
over myndighedsbehandling og -godkendelsesprocesser og løbende følge
udvikling af PtX i Danmark.
Sekretariatet nedsættes som en del af PtX-taskforcen, der fremgår af PtXaftalen. Sekretariatet skal understøtte udviklingen af PtX i Danmark samt

bistå aktører, interessenter og myndigheder med vejledning om
godkendelsesprocedurer mv.
Sekretariatet vil løbende som en del af taskforcen identificere og adressere
barrierer og muligheder for udviklingen af PtX i Danmark og således
understøtte PtX-aftalens ambitiøse mål om 4-6 GW elektrolysekapacitet i
Danmark i 2030.
En af sekretariatet første opgaver bliver at understøtte samarbejdet mellem
myndigheder om myndighedsbehandling og godkendelse af PtX-anlæg, samt
at understøtte klar kommunikation og vejledning om processer og regler på
området.
Energistyrelsen indleder dialog med sektoren om det fremtidige arbejde
I mellemtiden vil Energistyrelsen gå i dialog med relevante aktører og
myndigheder om organiseringen af arbejdet. Dette skal sikre en god proces
for opstart af initiativerne, og at de mest presserende udfordringer adresseres
først. Det er forventningen, at sekretariatet i Energistyrelsen for alvor starter
arbejdet i efteråret.
Læs aftale om fremme af brint og grønne brændstoffer af 15. marts
PtX-aftalen består bl.a. af:
•
Et udbud på i alt 1,25 mia. kr., der ydes som driftsstøtte i 10 år.
•
Bedre mulighed for at føre elledninger direkte fra vind- og
solparker til PtX-anlæg.
•
Mulighed for lavere tariffer til store elforbrugere som
eksempelvis PtX-producenter.
•
57 mio. kr. i 2022-2026 til en understøttende initiativer, bl.a. en
PtX-taskforce og et sekretariat i Energistyrelsen, der bl.a. vil
vejlede projektudviklere og myndigheder.
•
Første skridt mod etablering af en dansk brintinfrastruktur, der
kan fremme eksport til eksempelvis Tyskland.
Regeringen fremlagde sit udspil om Fremtidens grønne brændstoffer i
december sidste år og har nu lavet en aftale med forligspartierne bag
Klimaaftalen for energi og industri mv. fra d. 22. juni 2020.

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.
Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.
Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.
Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.
Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energiog Forsyningsministeriet.
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