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Vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter, som fremmer 

lagring af vedvarende energi 

Brintbranchen takker for muligheden for at afgive høringssvar til ovenstående udkast til bekendtgørelsen for 

Energilagringspuljen. 

Brintbranchen hilser puljen om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter, som fremmer lagring af 

vedvarende energi, velkommen. Det er meget positivt at der bliver investeret i udvikling og afprøvning af 

teknologier som fremmer lagring af vedvarende energi i større prækommercielle projekter.  

Lagring af vedvarende energi er af afgørende betydning for den grønne omstilling og til at skabe et 

bæredygtigt og grønt energisystem i Danmark. Lagringsteknologien har et kæmpe potentiale både hvad 

angår de klima – miljømæssige aspekter og i ligeså høj grad i forhold til de erhvervsmæssige muligheder. Hvis 

man eksempelvis, systematisk kan oplagre vindmøllestrøm til industriel skalering, til bl.a. brug i 

transportsektoren, vil det have en signifikant påvirkning af indsatsen for at fremme vedvarende energi og vil 

kunne sikre et mere stabilt energisystem og en stærk sammenkædning af forskellige dele af energisektoren. 

Denne fortsatte udvikling kræver dog et behov for yderligere investeringer i lagrings- og 

konverteringsteknologi med fokus på en teknologisk integration mellem energisektorer, industriel skalering 

og kommerciel levedygtighed. Brintbranchen opfordrer til at der generelt allokeres markant flere midler til 

denne udvikling for at muliggøre en øget brug af vedvarende energi, og størst muligt udbytte af 

investeringerne i havvind, sol m.v.  

I forhold til den konkrete pulje, har udmøntning desværre været længe undervejs. Om end vi har forståelse 

for dele af baggrunden for forsinkelsen, så er det nu afgørende at implementeringen sker hurtigst muligt.  

Som vi læser bekendtgørelsen, er tilskud øremærket til påbegyndelse af projekter i indeværende år og vi 

opfordrer derfor til at ansøgningsprocessen indledes hurtigst muligt for at holde på det momentum, der er 

for at udvikle og demonstrere avanceret lagringsteknologi i storskala i Danmark.  

Brintbranchen finder den overordnede bekendtgørelse fornuftig, men også udtryk for en meget overordnet 

beskrivelse. Brintbranchen skal i den forbindelse opfordre kraftigt til, at de overordne ønsker bag bevillingen, 

som udtrykt i den politiske aftale om successionsmidlerne fra februar 2018, i så vidt muligt omfang ligges til 
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grund – om end naturligvis i respekt for de i forbindelse med de foretagne justeringer i henhold til EU-retten, 

som udtrykt ved aktstykke 121.  

Brintbranchen uddyber naturligvis gerne ovenstående betragtninger, såfremt, at der måtte være ønske 

herom.  

Med venlig hilsen  

Tejs Laustsen Jensen 

Direktør 


