
Project Greensands 

pilotfase får grønt lys fra 

Energistyrelsen 
 
Energistyrelsen har netop givet Project Greensand 

tilladelse til at lagre 15.000 tons CO2 i 

sandstensreservoiret Nini West i Nordsøen. 

Tilladelsen er den første af sin art i Danmark, 

og den markerer en afgørende milepæl for Project Greensand.  

 
Der er stor tilfredshed i konsortiet bag Project Greensand i dag, nu hvor det står klart, at Energistyrelsen for 

første gang har givet tilladelse til, at der kan lagres CO2 i den danske undergrund. Dermed kan Project 

Greensand fortsætte arbejdet for at udvikle, teste og demonstrere, at der sikkert kan lagres CO2 i den danske 

undergrund, som en del af Project Greensands fremskredne pilotfase.  

 

”Vi er meget glade for, at Energistyrelsen nu har givet grønt lys til, at vi, som de første i Danmark, kan lagre 

CO2 i Nordsøens undergrund i forbindelse med pilotfasen i Project Greensand. Det ligger et stort arbejde 

bag tilladelsen fra Energistyrelsen, og det vil vi gerne kvittere for, ” siger Project Director i Project 

Greensand, Søren Reinhold Poulsen og fortsætter:  

 

”Det er et afgørende skridt for Project Greensand, hvor vi i pilotfasen arbejder for at teste, udvikle og 

demonstrere at der sikkert kan lagres CO2 i Nordsøens undergrund – som et markant bidrag til den grønne 

omstilling i Danmark,” siger han.  

 

Energistyrelsen har truffet sin afgørelse på baggrund af en samlet vurdering af Project Greensands pilotfase. 

Tilladelsen tager højde for adskillige aspekter, når det kommer til CO2-lagerets anvendelighed – lige fra 

sikkerheden omkring lageret til undersøgelser af eventuel miljømæssig påvirkning.  

 

”Vi kender infrastrukturen og undergrunden på Nordsøen indgående – og vi har udført yderligere grundige 

undersøgelser i forbindelse med Project Greensand. Tilladelsen fra Energistyrelsen er en afgørende 

milepæl, og det er en stor dag for hele konsortiet bag Project Greensand. Den første danske tilladelse til at 

lagre CO2 i undergrunden vidner om fremdrift på alle parametre og fra alle konsortiepartnere i Project 

Greensand,” siger Søren Reinhold Poulsen.  

 

Som en del af den fremskredne pilotfase forventer Project Greensand inden længe at teste og igangsætte 

lagringen af CO2 i Nordsøens undergrund. I kølvandet på pilotfasen følger projektets næste faser, hvor målet 

er, at Project Greensand på sigt kan lagre op mod 1,5 millioner tons CO2 om året i 2025 – mens der efter 

planen kan lagres op mod 8 millioner tons CO2 om året fra 2030. 

 

”FN’s klimapanel peger på, at fangst og lagring af CO2 er et af de vigtigste redskaber til at indfri vores 

klimamål. Fangst og lagring har et stort potentiale til at reducere udledningen af CO2 til atmosfæren 

effektivt og hurtigt – og vi er glade for, at vi med tilladelsen kan fortsætte arbejdet i Project Greensands 

pilotfase,” siger Søren Reinhold Poulsen.  

 

  



Om Project Greensand: 

Konsortiet bag Project Greensand består af 23 danske og internationale virksomheder og organisationer, der 

arbejder for at levere et markant bidrag til den grønne omstilling i Danmark gennem lagring af CO2 under 

havbunden i Nordsøen. I december 2021 tildelte EUDP Project Greensand 197 millioner kroner med henblik 

på netop at udvikle og demonstrere CO2-lagring i Nordsøen.  

 

Hjemmeside: www.projectgreensand.com  

 

Pressekontakt Project Greensand:  

Peter Zacher-Gremaud, 

Presseansvarlig, Project Greensand 

Telefon: +45 31 10 96 81 

Mail: greensand@gknordic.com 

 

 

 
 

Billede: Nini-platformen i Nordsøen 
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