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1500
medlemmer

Talerør for hele værdikæden

125
ansatte

KØBENHAVN 
AARHUS
+ BRUXELLES

Danmark som  
nettoeksportør af 
grøn strøm i 

2030

Al aktivitet og 
produktion er 
baseret på VE i

2050

Fremtidssikret 
elnet med 
forsyningssikkerhed 
i verdensklasse

Fusion i 
foråret 2022



Holstebro bobler af energi - og mange af vores medlemmer er med på rejsen



Holstebro… har også grøn energi til forskel
Kommunen tog i 2021 sølvet, med rekordmeget landbaseret VE – lige efter Ringkøbing-Skjern



Nationale klimamål: Danmark skal reducere sine udledninger af drivhusgasser med 
70 pct. i 2030 – og på længere sigt være klimaneutrale

5

Note: Klimaloven: Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 i forhold til niveauet i 1990, og skal være et klimaneutralt samfund senest i 2050. 2025-mål: Derudover har Danmark 
også et 50-54 pct. reduktionsmål. Det nye regeringsgrundlag: Regeringen vil fremrykke målet om klimaneutralitet til 2045 og sætte et nyt mål om 110 pct. reduktion i 2050 ift. 1990
Kilde: Klimaloven og Regeringsgrundlaget

Samlede nationale udledninger af drivhusgasser i Danmark 1990 samt klimamål 
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Elproduktion i Denmark, fra 2022 til 2030
Baseret på energiaftalen fra juni 2022
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Additional offshore: 
9GW from new 
tender
1,3 GW from tenders  
already held

Vi kommer til at 
tredoble vores

elproduktion på
mindre end 

10 år!



Brintambitioner og -mål i DK og Europa

Danmark 

4-6 GW
Installeret elektrolysekapacitet i  

2030

Europa 

100 GW
Installeret elektrolysekapacitet i  

2030



Landbaseret VE: Kommunale mål bliver det næste

• Nationalt mål om 4-dobling af landbaseret VE 
• Fordobling af landvind
• Tidobling af solceller

• Kommunale minimumsmål for VE-opsætning, fx
• 1 vindmølle op 
• I hver kommune
• Hvert år 
• Indtil 2030



Analyse af de socio-økonomiske effekter af havvind i DK
Kilde: QBIS for Danske Rederier, Dansk Energi og Wind Denmark , 2020

• Når 1 gigawatt havvind sættes op i 
Danmark, sikres 14.600 årsværk i danske 
virksomheder 

• 4.900 årsværk direkte relateret til 
havvindmølleparken

• 9.600 årsværk indirekte forbundet med 
havvindmølleparken 



• Bruttoværditilvækst (BVT) i projektets levetid: 4,1 mia. euro
• Antal arbejdspladser (FTE) pr. år i hver fase:

 440 fra 2023-2025
 3800 fra 2026-2028

 590 fra 2029-2059

• Skatteindtægter i projektets levetid: 1,5 mia. euro
• Op til 47-80 tusind tons CO2-emissionsreduktion pr. år 

afhængigt af det fossile brændstof, der erstattes af brint.

Positive bidrag til samfundet under åben dør-ordning:
1 GW havvindmøller direkte forbundet med et PtX-anlæg med en kapacitet på 1 GW
Kilde: KPMG, Ørsted og CIP, 2023



Tak for ordet!



Hvad presser den grønne sektor internationalt, regionalt, national og lokalt?



Regionale udfordringer






