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1 0 0  m i l l i on er  t i l  Gr een Lab  b et y der  en dn u  m er e gr øn  

v æk st  

Norlys, Spar Vest Fonden og Klimafonden Skive tilfører tilsammen 100 millioner kroner til den 

grønne industripark. Pengene danner grundlag for en yderligere vækst af parken – en vækst der 

både smitter positivt af på Skive kommune og på udviklingen af fremtidens grønne teknologier.  

 

GreenLab har med de sidste to års vækst skabt flere jobs på Skiveegnen og været medvirkende 

til en øget tilstrømning af forsknings- og uddannelsesaktiviteter. I 2022 kommer der endnu flere 

kunder og fabrikker til GreenLab, og det kræver investering i udbygningen af GreenLabs interne 

energiinfrastruktur - SymbiosisNettet.  

 

GreenLab har således fået en kapitaltilførsel på 100 millioner kroner, som skal si kre, at den 

grønne industripark og udbygningen af SymbiosisNettet fortsat er et meget attraktivt sted at 

placere en grøn virksomhed. GreenLab står nemlig overfor at skulle imødekomme en stigende 

efterspørgsel – både i PtX opskalering og fra nye fabrikker, som bidrager til den cirkulære 

økonomi.  

 

I GreenLabs ejerkreds står Norlys for hovedparten af investeringen. Det understreger, at den 

grønne dagsorden er central for Norlys, og at GreenLab spiller en vigtig rolle for virksomheden 

netop her, hvor det er lykkedes at få et offentlig-privat samarbejde til at fungere.  

 

Ci t at  Ni el s D u ed ah l ,  CEO,  Nor l y s  

”I Norlys er vi optaget af at bidrage mest muligt til den grønne omstilling – og her spiller ny 

teknologi og især elektrificering en afgørende rolle. Engagementet i GreenLab er for os en 
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investering i vores fælles fremtid, og vi har store forventninger til de tekno logiske og systemiske 

landvindinger, der kommer til at ske her de kommende år”, siger Niels Duedahl, CEO i Norlys.  

 

Ci t at  Fr i t z  D ah l  P eder sen  For m an d ,  Sp ar  Vest  Fon d en  

”I Spar Vest Fonden ser vi GreenLab som en stor bidrager til lokal grøn vækst, og en yderligere 

investering i udviklingen af GreenLab støtter op om dette og hjælper med at gøre Skiveegnen til 

en grøn vækstmotor. Det skaber både flere arbejds - og uddannelsespladser, hvilket vi ser 

meget positivt på”, siger Fritz Dahl Pedersen, Formand i Spar Vest Fonden”   

 

Ci t at  Ch r i st op h er  Sor en sen ,  CEO,  Gr een Lab   

”GreenLab vil gerne bidrage til, at den grønne omstilling også bliver en god forretning”, siger 

Christopher Sorensen, CEO i GreenLab og fortsætter ”Ved udbygning af vores infrastruktur ser 

vi frem imod en skala som gør GreenLab økonomisk bæredygtig”.  

 

 

Ci t at  P ed er  Ch r i st i an  K i r k egaar d ,  Bor gm es t er ,  Sk i v e K om m u n e  

” I Skive Kommune er vi meget stolte og taknemmelige over den økonomisk opbakning, som 

ejerkredsen har bidraget med til udvikling af aktiviteterne i GreenLab. Parken er et grønt fyrtårn 

og blandt andet i kraft af dén, er vi foregangskommune for forskning o g uddannelse inden for 

den grønne omstilling. Vækst i GreenLab er ligeledes lig med vækst i Skive Kommune. Dermed 

er den nye kapitaltilførsel både positiv for den private og den offentlige del af Green Labs 

ejerkreds,” siger Peder Christian Kirkegaard, bor gmester i Skive Kommune.   

 

Ud over at give et skub til den grønne omstilling, er vækst i GreenLab også lig med vækst for 

Skive Kommune, der både oplever en tilgang af arbejdspladser og et øget positivt fokus på 
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kommunen som grønt fyrtårn og foregangskommune for forskning og uddannelse i den grønne 

omstilling. Dermed er den nye kapitaltilførsel både positiv for den private og den offentlige del af 

GreenLabs ejerkreds.  

 

For  y d er l i ger e op l y sn i n ger :  

Linda Fejerskov, Communications Consultant, GreenLab. Mail: life@greenlab.dk Telefon: 

29811722  

 

Om  Gr een Lab  

GreenLab er en grøn og cirkulær industripark, en teknologi -katalysator og et nationalt 

forskningscenter for grøn energi. Her udvikles fremtidens grønne løsninger i samarbejde med 

ledende nationale og internationale partnere. Ambitionen er at eksportere Gre enLabs model for 

teknologi og samarbejde til resten af verden. Let’s Create A Power Shift! 

www.greenlab.dk 

https://www.linkedin.com/company/greenlabskive  
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