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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

GreenLab Skive er et eksempel på et regionalt fyrtårnsinitiativ med betydning for 

området omkring Skive. 

 

GreenLab Skive  

GreenLab Skive er en erhvervspark for grønne virksomheder inden for vedvarende 

energi. Der genereres forskellige former for vedvarende energi i erhvervsparken, og 

energien leveres til virksomhederne i den form, der passer til dem. I erhvervsparken 

er lejerne forbundet af det såkaldte SymbiosisNet – et intelligent netværk af energi 

og data, som gør virksomhederne i stand til at dele den energi og de ressourcer, de 

har i overskud. Herudover er GreenLab i gang med at bygge et af verdens første 

fuldskala Power2X produktionsfaciliteter.  

 

Forhistorie 

Skive Kommune har siden 2008 satset på egnens styrker inden for energi og etable-

rede tidligt en kommunal enhed til at forestå indsatsen. Den kommunale enhed 

havde succes med at samle lokale, regionale og nationale aktører samt private virk-

somheder om en samlet indsats for at etablere en energisymbiose. I 2014-2015 be-

gyndte GreenLab Skive at tage form, hvorfor kommunen udskilte de kommercielle 

aktiviteter i den erhvervsdrivende fond, Energifonden Skive.  

 

GreenLab Skive ejes i dag iflg. CVR-registreret af Energifonden Skive, Spar Vest 

Fonden, Norlys Holding og Skive Kommune. 

 

Virksomheder i GreenLab:  

• Eurowind Energy er ansvarlig for de 13 vindmøller og den solcellepark, der 

skal skabe strøm til GreenLabs 12 MW Power2X anlæg. 

• NOMI 4s ressourcehåndtering håndterer affald/ressourcer for GreenLab og 

Skive Kommune og administrerer også materialestrømme til industripar-

kens virksomheder. 

• Quantafuel producerer syntetiske brændsler og kemiske produkter af pla-

stik, der ikke kan genanvendes på anden måde. Kirkbi og tyske BASF har 

tilsammen investeret mere end 250 mio. kr. i Quantafuel. 

• Danish Marine Protein producerer protein af søstjerner til dyrefoder. Sø-

stjernerne tørres og pulveriseres og er kilde til protein og et miljøvenligt al-

ternativ til soja.  

• GreenLab Skive Biogas, der producerer biogas, der bl.a. udnyttes i energi-

parken. Anlægget kan ved fuld kapacitet producere 19 millioner m3 biogas 

årligt – svarende til opvarmning af 8300 private hjem. Anlægget, der koster 

ca. 250 mio. kr., er fleksibelt og håndterer både gødning og spild fra for-

skellige produktionsenheder.  

 

GreenLab Skive er desuden testcenter for forskere, der beskæftiger sig med udfor-

dringer forbundet med bæredygtige energiløsninger. Her skaber forskere praksis ud 

af teori og bruger GreenLabs forsknings- og innovationsplatform. GreenLab har 
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som ambition at skabe nye markeder for teknologi- og energivirksomheder, der ud-

forsker og kapitaliserer på bæredygtig produktion og Power2X teknologier. 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bevilgede 2 mio.kr. til GreenLab Skive A/S i 

november 2019 fra den strategiske erhvervsfremmepulje. Midlerne gik til et forpro-

jekt, der skulle afdække en række virksomheders vækstpotentiale inden for Po-

wer2X. Herudover modtog Skive Kommune og Energifonden Skive 8,7 mio.kr. i 

2016 som led i den daværende regerings indsats i hårdt trængte områder. Midlerne 

blev anvendt til juridisk og organisatorisk grundlag for etablering af symbiosenettet, 

der skulle knytte virksomhederne i erhvervsparken sammen.  

 

Christopher Sorensen vil fortælle mere om energiparken og finansieringskilder i 

forbindelse med hans oplæg.  
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