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WP 5 – Forædling



Hvad var der i pakken ?

• Et fællesskab, som gennem 
produktionsenheder for vedvarende 
energi formidler budskabet omkring power 
to gas og energilagring i gasnettet som en 
af fremtidens løsninger og som 
demonstrerer de kommercielle muligheder 
i tænkningen.

• Et fysisk rum for producenter, forskere og 
uddannelsessøgende, som gennem 
oplevelsen af en nytænkende idé om et 
banebrydende og velfungerende 
energicenter bliver inspireret til selv at 
gøre en afgørende forskel.

• Et kommercielt fællesskab, som gennem 
en bæredygtig produktion udnytter 
markedets potentiale til at fremme 
anvendelsen af vedvarende energi og i 
symbiose med uppgarderingsanleg.

• En demonstration af en gasenergiindustri-
symbiose i tråd med EU Kommissionens 
standarder for 2020.

• Et rum for nye virksomheder, som vil 
etableres sig indenfor de grønne 
teknologier.

• Et videnscenter, som er hjem for test og 
afprøvning af nye teknologier.

• Et center, som vil danne ramme om 
forskning- og udviklingsprojekter samt 
inspirere til udvikling og nytænkning på 
europæisk plan.

• En multibusiness model som kan danne 
skole i Europæisk sammenhæng



Hvem er Skive Kommune ?



Implement var starten !



Vi må ha en plan !



Et fysisk rum – 48 ha Erhvervspark

Thomas Lindberg, Teknisk direktør Teknisk 
Forvaltning, Skive Kommune
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Et fysisk rum



Videns og udviklingscenter



Centerbygning til forsknings og udvikling



Greenlab Skive Projektkontor – Ledelse af processen



GreenLab Skive – Et  kommercielt fællesskab
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En Multibusiness Model



En industriel symbiose 



Et kommercielt fælleskab om P2G



Masser af arbejdsmøder og seminarer



Biogasanlæg -20 mio. kubikmeter biogas – opføres i 2018



Lokal og Økologisk forankring



Quantafuel AS –Fabrik– opføres 2018



Spadestik – 16/4 2018 – Danish Marine Protein



Verdens første søstjernefabrik – proteinproduktion



Nomi GreenLab Genbrugsplads – opføres i 2018



Solceller – 20 MW - opføres i 2019/20



Vindmøller – 7 møller - 27 MW – opføres i 2019/2020



Åbning 19/11 - 2017



Tale fra EON



Tale fra Quantafuel



Det skal fejres !



Politisk opmærksomhed !



Investeringer

Biogasanlæg - E.on +Landmænd 200 mio. DKK

Elektrolyseanlæg - Praxair A/S – DK/S/N 230 mio. DKK

Opgraderingsanlæg   - E.on Danmark A/S –DK/S 75 mio. DKK

Vindmøller         - Eniig Renewables A/S 250 mio. DKK

PV Plant     - Eniig Renewables A/S 140 mio. DKK

Fuel-pyrolyse                    Quantafuel AS - N 100 mio. DKK

CHP + styring         - DEIF A/S-DK 20 mio. DKK

Symbiosenet                     GreenLab Skive A/S 20 mio.DKK

Infrastruktur/ landskab  - Skive Kommune 40 mio. DKK

Udviklingscenter      - Kommune,Fonde,Virksomheder 50 mio. DKK

Ialt 1.125 mio. DKK
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Budget på 1 mio. EURO = Investeringer på 125 mio. Euro 


