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Et grønt væksteventyr i Sydjylland  

Power-to-X (PtX) er identificeret som en central komponent i fremtidens grønne energimix, der skal nedbringe CO2 udledningen.
 
POWER-TO-X: Med et PtX anlæg kan man kort sagt udnytte strømmen fra sol- og vindenergi til at spalte vandmolekyler, 
hvorved der dannes brint. På den måde kan strømmen lagres som et brændstof. Brint kan bruges direkte eller videreforarbejdes til andre 
grønne brændsler. På anlægget HØST PtX Esbjerg vil vi fremstille grøn ammoniak, der kan anvendes i landbrugssektoren til 
produktion af CO2-reduceret kunstgødning og i skibsfarten som klimavenligt brændstof.

ET NYT EKSPORTOMRÅDE: PtX kræver store mængder strøm fra vedvarende energikilder, og dermed er vind-ressourcerne i 
Nordsøen en af de forudsætninger, som kan give Sydjylland og Danmark en ledende position indenfor PtX. I første omgang vil 
der skabes viden og arbejdspladser, og på sigt kan især brint gå hen og blive en stor eksportvare. 
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Klimaforandringer 
kræver handling
Den grønne omstill ing har taget fart i  hele verden 
på baggrund af den globale opvarmning. Danmark 
skal inden 2030 reducere CO2-udledningerne med 70%,
og senest i 2050 skal Danmark ikke udlede flere drivhus-
gasser, end der optages. 
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LANDBRUG:  Dansk-produceret, grøn 
ammoniak til fremstilling af CO2-redu-
ceret kvælstofgødning. Nok til at dække 
det samlede danske behov, og minimere
import.

VARME:  CO2-fri opvarmning til 15.000 
husstande, baseret på anlæggets over-
skudsvarme.

MARITIM TRANSPORT:   Grønt brændstof 
til den maritime sektor. Esbjerg Havn som
grøn tankstation for fremtidens ammoniak-
drevne skibe.

HØST skaber 
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HØST PtX Esbjerg
Anlægsmodel





Det 1GW store anlæg vil stå færdigt
 i 2026 og skal producere 

ca. 600.000 t ammoniak/år.

HØST PtX Esbjerg vil skabe 100 -150
permanente arbejdspladser inden-

for grøn omstilling

CO2-reduktionen fra anlægget svarer til
at fjerne ca. 750.000 biler fra vejene

(1,5 mio. t/år)

Anlægget vil kunne dække det samlede
danske behov for ammoniak 

til gødningsproduktion

DIN Forsyning vil aftage overskudsvarme
fra anlægget svarende til CO2-

fri opvarmning af 15.000 husstande

Selve anlægget forventes at optage et areal 
på størrelse med 42 fodboldbaner

(30 ha)



Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) står bag HØST PtX Esbjerg.
CIP er et danskejet fondsforvaltningsselskab, som er specialiseret i udvikling 
og drift af bæredygtige energi-projekter indenfor storskala infrastruktur.
CIP forvalter i dag godt 120 mia. DKK for mere end 100 institutionelle 
investorer;  primært pensionskasser og forsikringsselskaber. 

Projektselskabet HØST har til huse i Esbjerg på Nordre Dokkaj 1. Herfra 
drives projektets tekniske, myndighedsmæssige og kommunikations-
mæssige opgaver. Teamet består af lokalt ansatte med baggrund i energi-
branchen og eksperter, der arbejder på tværs af CIP’s andre PtX projekter.

Folkene bag 
HØST PtX Esbjerg



Esbjerg har det der skal til

Esbjerg er på mange måder den perfekte vugge for en gryende dansk PtX industri. Byen har en ideel placering tæt på Nordsøens 
uudtømmelige vind-ressourcer og en aktiv erhvervshavn til udskibning.

I tillæg er den lokale energibranche på baggrund af 40 års erfaring med olie, gas og vind leveringsdygtig i stærke, faglige kompe-
tencer og underleverandører, der i vid udstrækning matcher behovet på et PtX anlæg. 
Endelig er byen i stand til at aftage en stor mængde overskudsvarme fra anlægget, som kan bidrage til en CO2-fri opvarmning af 
15.000 husstande i Esbjerg, Varde og på Fanø.



Her er potentialet

•  En ny, grøn Power-to-X industri til fremstilling    
     og eksport af grønne brændsler og grøn kemi

•  100-150 permanente arbejdspladser på HØST
     og afledte jobs i leverandørkæden 

•  Udnyttelse af eksisterende fag-kompetencer
     fra olie, gas og vind

•  Skabelse af ny viden og vækst

•  Basis for nye, grønne uddannelser og flere 
     studerende til byen

•  Esbjerg Havn som grøn tankstation for frem-  
    tidens ammoniak-drevne skibe



Ammoniak er blandt verdens fem mest producerede kemikalier, og der er stor viden om sikker håndtering af stoffet. 
Danmark har tidligere haft ammoniakproduktion, og ammoniak bruges fortsat i røggasrensningsanlæg og i køleanlæg 
overalt i landet. 

Elektrolyse, som frembringer brint til ammoniakproduktionen, er en gennemprøvet teknologi, og det samme gælder syntese-
processen Haber-Bosch, som har været anvendt til ammoniakproduktion siden 1913.

HØST PtX Esbjerg vil være underlagt de strengeste sikkerhedskrav. Det betyder, at der vil blive udarbejdet omfattende 
risikoanalyser, som myndighederne skal godkende førend anlægget kan realiseres.

Projektet vil gennemgå flere offentlighedsfaser, hvor der kan stilles spørgsmål om anlægget til myndighederne. Derudover 
vil projektets hjemmeside løbende blive opdateret med informationer.

Med sikkerheden i højsædet



Ofte stillede spørgsmål

Eksplosivt?
Ammoniak (NH3) er en flydende væske, som kendes fra salmiakspiritus. I ufortyndet form har
det naturligt en temperatur på -33o C. Ammoniak er let opløseligt i vand og svært antændeligt, 
og betragtes derfor ikke som eksplosivt. Ammoniakken på HØST anlægget vil blive opbevaret ved
atmosfærisk tryk og -33o C i specielle, dobbeltvæggede ammoniaktanke, der sikrer imod udslip.
 
Brint er en gasart, som er yderst brandfarlig og under de rette omstændigheder kan eksplodere. 
Opbevaring af brint sker i tryksatte tanke og med sikkerhedsafstand fra de øvrige installationer. 
For hele PtX-anlægget gælder, at design, oplagsstørrelse og sikkerhedsforanstaltninger skal 
godkendes af de danske myndigheder, inden anlægget bygges.

Giftigt?
Ammoniak lugter meget kraftigt selv ved lave koncentrationer, som ikke er sundhedsskadelige. 
Ved længere tids indånding eller i meget høje doser, er ammoniak giftigt for mennesker og miljø.
PtX-anlægget bygges med sikkerhedsforanstaltninger, der inddæmmer udslip og dermed 
sikrer det omgivende samfund imod sundhedsfarlige påvirkninger. Alvorlige skader sker oftest
helt tæt på uheldsstedet.

Brint lugter ikke og er ikke giftigt.

Lugt?
Der vil ikke komme lugt fra ammoniakanlægget. 

Se flere spørgsmål og svar på www.høstptxesbjerg.dk/da/faq/



CIP har indgået partnerskab omkring HØST projektet med en 
række danske virksomheder



Kontaktinfo

+ 45 2152 4433
ksm@cipprojects.dk
www.høstptxesbjerg.dk 

CIP
Nordre Dokkaj 1
6700 Esbjerg
 

Karina Smedemark 
Kommunikationsansvarlig 
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