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GreenLab: Grøn energipark 
og meget mere
En enestående  grøn og cirkulær energipark – og en frontløber inden for PtX
GreenLab er fremtidens grønne energipark for virksomheder, der gerne vil bidrage til den 

grønne omstilling. 

I energiparken genereres bæredygtig energi og leveres til parkens virksomheder i den form, 

der passer dem bedst. Energien omdannes derefter til varme, grønne brændstoff er og andre 

grønne produkter. I energiparken, vil alt blive forbundet af det såkaldte SymbiosisNet™ et intel-

ligent netværk af energi og data under udvikling. Systemet forbinder virksomhederne i parken, 

når de etablerer deres aktiviteter for at muliggøre udveksling af overskudsenergi og ressourcer. 

En teknologi-katalysator og et nationalt forskningscenter
GreenLab er testcenter for nogle af verdens dygtigste forskere, der beskæftiger sig med udfor-

dringerne forbundet til bæredygtige energiløsninger. Her skaber forskere praksis ud af teori og 

bruger GreenLabs forsknings- og innovationsplatform. GreenLab har som ambition at skabe 

nye markeder for teknologi- og energivirksomheder, der gerne vil udforske og kapitalisere på 

bæredygtig produktion og PtX-teknologier.

Et ambitiøst eksempel med lokal forankring, vækst  og øget beskæftigelse
GreenLab Skive er et eksempel på et ambitiøst projekt, der med en stærk regional forankring 

og et langt, sejt træk er ved at udfolde sig som en erhvervsfremmeindsats til gavn for vækst og 

beskæftigelse. Skive Kommune har siden 2008 satset på egnens styrker inden for energi og 

innovation og etablerede en kommunal enhed til at forestå indsatsen. Den kommunale enhed 

havde succes med at samle en gruppe virksomheder omkring ønsket om at etablere en energi-

symbiose. 

I 2014 begyndte GreenLab Skive at tage form, og på dette tidspunkt udskilte kommunen de 

kommercielle aktiviteter til en erhvervsdrivende fond. GreenLab er med til at tiltrække højt kvali-

fi ceret arbejdskraft til området, og tager også – i samarbejde med eksterne partnere – ansvar for 

uddannelsen af fremtidens arbejdskraft i grøn energi. 

Virksomhederne i GreenLabs industripark
Alle virksomheder i GreenLab kommer til at indgå i SymbiosisNettet™, og der er 

kun to grunde ledige i parken lige nu – en udvidelse på 70 acres er dog på tegne-

brættet. Derudover samarbejder GreenLab med en række eksterne partnere, som 

man kan få et overblik over på vores hjemmeside 

Vestjyllands Andel
Vestjyllands Andels søstjernefabrik produ-

cerer proteinrigt dyrefoder af søstjerner fra 

Limfjorden og tilbyder således et bæredyg-

tigt alternativ til importeret sojaprotein. 

GreenLab Skive Biogas
GreenLabs biogasanlæg producerer varme 

af gødning og spild fra forskellige lokale 

produktionsenheder.

Stiesdal
Stiesdals SkyClean-anlæg udnytter halm og 

andre restprodukter fra landbruget til at lave 

grønt brændstof og til fangst og lagring af CO2.

GreenLab Skive Vind
– drevet af Eurowind Energy
GreenLab Skive Vind er ansvarlig for at 

skabe grøn strøm til hele parken med sol- og 

vindenergi. 

NOMI 4s ressourcehåndtering
NOMI 4s håndterer aff ald – eller rettere, res-

sourcer – for GreenLab og fi re kommuner. 

Quantafuel
Quantafuel producerer brændsler og 

kemiske produkter ud af plastik, der ikke kan 

genbruges på andre måder.  


