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PtX-virksomheder bliver de første i
testordning for grønne løsninger

Pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet:
Som de første virksomheder får Brande Brint og GreenLab Skive nu friere
rammer til at afprøve og udforme fremtidens grønne energiløsninger. Det
sker som led i en særlig testordning, som undtager dem fra nogle af de
nuværende regler på området.

For at Danmark kan blive et grønnere samfund, er der brug for nytænkning og
innovation på energiområdet. Det kræver en løbende justering af de
gældende regler, der sikrer de bedste vilkår for virksomhederne. Brande Brint



og GreenLab Skive er som de første kommet med i en testordning, hvor
virksomhedernes projekter undtages for en række af de nuværende regler og
bestemmelser på energiområdet. Dermed kan virksomhederne indhente
konkrete erfaringer, som kan bruges til at optimere lovgivningen.

”Vores ambition er, at Danmark skal have det mest fleksible og velintegrerede
energisystem i Europa. Det skal GreenLab Skive og Brande Brint være med til at
bidrage til, nu hvor vi giver dem friere rammer til at udvikle fremtidens grønne
energiløsninger. De vigtige erfaringer, virksomhederne gør sig, skal være med til
at sikre vores position inden for grønne energiformer som for eksempel Power-to-
X,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Energistyrelsen har tildelt virksomhederne en såkaldt regulatorisk testzone,
hvorfra de over en årrække kan udføre deres demonstrationsprojekt. Begge
virksomheder har fokus på produktion og udvikling af grøn brint.

Brande Brint udfører henover to år et teknologiudviklingsprojekt, hvor et
brintproduktionsanlæg kobles direkte til en vindmølle for at undersøge
mulighederne for blandt andet offshore-produktion. Hos GreenLab Skive
arbejder en gruppe af grønne virksomheder målrettet på at udvikle Power-to-
X. Det er det første sted i verden, hvor et storskala Power-to-X-anlæg
kommer i drift.

”Power-to-X kan blive Danmarks næste ”vindeventyr”. Ikke alene kan teknologien
bidrage med CO2-reduktioner på sigt i Danmark, det har også potentialet for at
blive en væsentlig eksportvare – både i forhold til teknologi og know-how,” siger
klimaminister Dan Jørgensen.

Energistyrelsen følger løbende udviklingen i de tildelte testzoner, samtidig
med at der fortsat er åbent for nye ansøgninger.

Kontakt

Klimaministeriets pressetelefon på 41 78 32 05

Har du spørgsmål til testzoneordningen kan du kontakte
Testzonesekretariatet på testzoner@ens.dk

Fakta

• I en regulatorisk testzone kan udvalgte innovative energi- og
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forsyningsløsninger få tildelt en midlertidig dispensation fra
regler, der forhindrer projekternes gennemførelse

• Testzoneordningen har sit afsæt i den politiske energiaftale fra
29. juni 2018, hvor det er besluttet at iværksætte en række
initiativer, som skal fremme udviklingen af et smart og fleksibelt
energisystem i Danmark

• En virksomhed kan blandt andet søge om mulighed for at teste
en mere effektiv udnyttelse af energi og energibesparelser eller
konkrete digitaliseringsløsninger

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-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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