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Geologisk lagring af CO2 i områder på land og kystnære arealer 
I Danmark har vi besluttet, at skære med på udledningerne af drivhusgasser med 70% allerede i 
2030. For at nå målet, må vi tage alle værktøjer i brug og et af dem er at fange CO2 og pumpe den 
dybt ned i velegnede områder i undergrunden, hvor CO2’en lagres varigt.  

 

Målet med denne folder er, at øge opmærksomheden på udviklingen og give alle interesserede en 
mulighed for at deltage i høringer med forslag og kommentarer.   

Lagring af CO2 er nødvendigt i forhold til klimaet 

Udledninger af menneskeskabte drivhusgasser, særligt CO2, har ført til stigende temperaturer på 
Jorden, hvor vi også oplever flere og flere ekstreme vejrbegivenheder, og der er behov for at vi 
nedbringer udledningerne kraftigt.  For at kunne det, har et flertal i Folketinget besluttet, at vi i 
Danmark skal indfange CO2 -udledninger og lagre den varigt i undergrunden. Opbygningen af 
jordlagene i den danske undergrund betyder, at den er godt egnet til at lagre CO2. Lagringen i 
undergrunden skal ske samtidig med, at vi som også reducerer vores CO2-udledninger på andre 
måder, fx gennem mere vedvarende energi.  

FN’s klimapanel (IPCC) har i flere rapporter peget på, at geologisk lagring af CO2 er nødvendig for at 
begrænse den globale opvarmning. Geologisk lagring af CO2 indgår i alle klimapanelets foreslåede 
veje til at begrænse den globale opvarmning til 1,5°C eller lidt derover, og ifølge panelet er der brug 
for at lagre meget store mængder CO2 Samtidig understreger forskerne i panelet, at det i høj grad vil 
være op til de udviklede lande som Danmark at lagre CO2. 

 

Lagring af CO2 spiller sammen med anvendelse af CO2 

Vi er nødt til at fjerne CO2 fra vores produktioner og vores atmosfære, og derfor er lagring 
nødvendigt. 

Lagring af CO2 i undergrunden sker i 3 trin: 

1. Fangst: CO2 indfanges fra CO2-kilder som industri eller energiproduktion 
2. Transport: Gassen presses sammen og transporteres til et sted hvor der i undergrunden er et 

egnet geologisk lag. Det kan ske med skib, lastbil eller via rørledning. Her pumpes gassen via 
en boring ned til laget i undergrunden. 

3. Lagring: CO2 siver ind i hulrum i undergrundens hulrum, hvor det ligger indkapslet af jordlag, 
som CO2 ikke kan trænge igennem. Når det egnede lag er fyldt, ophører nedpumpningen og 
boringen lukkes.  
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Man kan også anvende indfanget CO2 til andre formål, f.eks produktion af nye brændstoffer. 
Anvendelse og lagring af CO2 spiller dog sammen forstået sådan, at begge kan understøtte 
indfangning af CO2 og ny infrastruktur til transport. Det er ikke nok for klimaet, at vi anvender 
indfanget CO2.  

 

Der udpeges nu områder på land og kystnære arealer til CO2-lagring 

For at muliggøre CO2-lagring i Danmark, skal der først tildeles rettigheder til at undersøge lageret og 
derefter en tilladelse til at lagre CO2 i afgrænsede områder.  
 

Hidtil har det kun været muligt at søge om  rettigheder til undersøgelse for CO2 lagring i den nordlige 
del af den danske Nordsø.   

Nu er det planen at 8 nye områder, fem områder på land og tre kystnære, skal undersøges nærmere 
og  afgøre om disse områder også muligvis også ville kunne bruges til CO2 lagring. Områderne er 
udpeget af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) ud fra, hvor 
egnet undergrunden er til geologisk lagring af CO2. Områderne er vist på kortet. 

Planen vil i sig selv ikke medføre påvirkninger af miljøet, men kan være første skridt på vejen til, at 
der skal foretages yderligere undersøgelser af undergrunden, som i sidste ende kan lede til, at der 
foretages boringer og  etableres anlæg på overfladen, der kan pumpe  CO2 ned i undergrunden i 
flere årtier.  

Derfor skal Energistyrelsen foretage en strategisk miljøvurdering af planen, hvis vi vil vurdere den 
overordnede risiko for miljøpåvirkning ved at lægge disse områder ud til lagring af CO2. 

 

Det er altså ikke tilladelser til lagring som besluttes nu. Inden der meddeles eventuelle licenser og 
tilladelser til undersøgelse og lagring, skal der igen ske miljøvurderinger af de enkelte projekter. 

 



 Confidential 

Udover planen for områderne udarbejder Energistyrelsen også en bekendtgørelse, der skal gøre det 
muligt at gennemføre pilot og demonstrationsprojekter for geologisk lagring af CO2 i de samme 
områder. Bekendtgørelsen miljøvurderes samtidig med udbuddet. 

 

Hvad kan det betyde for et område, at der skal ske lagring af CO2?  

Før der kan lagres CO2 skal der gennemføres en række forundersøgelser af undergrunden, bores rør 
ned i undergrunden, etableres bygninger og eventuelt også rørledninger. Det vil indebære nye 
opgaver for virksomheder og sandsynligvis nye arbejdspladser i området. Det vil også kunne påvirke 
kommende naboer, natur, overfladevand, og grundvand. Desuden vil mange års nedpumpning af 
CO2 i undergrunden muligvis kunne påvirke strukturer i undergrunden og selvfølgelig også spare 
atmosfæren for CO2.  

Der vil også være en række risici i forbindelse med håndtering og transport af CO2, men modsat den 
naturgas som håndteres og transporteres i dag, kan CO2 ikke eksplodere eller brænde. Udsivning af 
CO2 fra lagre kan ikke helt udelukkes, men er usandsynlige når CO2’en pumpes ned i velegnede 
geologiske strukturer. Energistyrelsen vil i lagringstilladelser, stille krav til f.eks at eventuelle 
udsivninger kan måles.  

Fra lignende projekter i andre lande, er det erfaringerne, f.eks Norge, at udsivning ikke finder sted. 
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Hvor kan jeg læse mere? 

Vi har samlet en masse informationer om fangst og lagring af CO2 på vores hjemmeside: 
https://ens.dk/ansvarsomraader/ccs-fangst-og-lagring-af-co2  

Du kan også læse mere i fagbladet Geoviden, fx her  
https://issuu.com/geoviden/docs/geoviden_1_2020_book?fr=sYTM3YjIzODE0OTA  og på DTUs 
hjemmeside om CO2: https://baeredygtighed.dtu.dk/teknologi/co2  

Vi har desuden sendt afgrænsningsnotater til miljøvurderingerne i høring, som beskriver CO2-lagring 
og forventede miljøpåvirkninger. Du kan finde notaterne på høringsportalen: [HER] 

 

Hvorfor bliver jeg spurgt og hvordan kan jeg give min mening til kende? 

Energistyrelsen har valgt at spørge dig så tidligt som muligt. Det gør vi fordi du kan have en 
uvurderlig viden om dine lokale forhold, som vi allerede nu kan have gavn af at overveje. Du kan 
også have spørgsmål og du kan have bekymringer og usikkerheder, som du gerne vil have svar på.  

At opnå vores politisk fastsatte klimamål, er en fælles opgave – og derfor vil vi meget gerne høre 
hvad du har af ideer og spørgsmål. 

Energistyrelsen holder derfor i november 2022 en række borgermøder, hvor alle interesserede har 
mulighed for at høre mere og komme med forslag til, hvilke miljøforhold der skal beskrives og 
vurderes i miljøvurderingerne. Vi vil samtidig gerne høre forslag til, hvordan de senere processer 
omkring de konkrete anlægsprojekter kan gennemføres på en god måde. 

Når miljørapporterne er udarbejdet til sommer 2023, vil Energistyrelsen igen invitere alle til at 
komme med input til at forbedre miljørapporterne. Derudover kan du altid ringe til os i 
Energistyrelsen på telefonnummer: 3395 1301. Her vil du komme til at tale med Randi, der står for 
planen og høringsprocessen.  

Borgermøderne finder sted i nærheden af alle de udpegede områder: 

- 14. november kl. 19-21: Borgermøde i Holeby (Lolland) hos Factory Lodge på adressen 
Fabriksvej 2, 4960 Holeby. 

- 15. november kl. 19-21: Borgermøde i Havnsø (Vestsjælland) hos Væksthus Havnsø på 
adressen Paradisvej 8, Havnsø, 4591 Føllenslev 

- 16. november kl. 19-21: Borgermøde i Viborg (Midtjylland) hos Regionshuset Viborg på 
adressen Skottenborg 26, 8800 Viborg. 

- 17. november kl. 19-21: Borgermøde i Hanstholm (Nordjylland) hos Montra Hotel Hanstholm 
på adressen Chr. Hansens Vej 2, 7730 Hanstholm. 

 

Vær opmærksom på at der er tilmelding forud for borgermøderne. Det er selvfølgelig så vi kan få 
den bedst mulige planlægning af møderne og forplejningen. 

Tilmelding foregår HER 

 

Vi glæder os til at se – og høre fra så mange som muligt. 

 

 

https://ens.dk/ansvarsomraader/ccs-fangst-og-lagring-af-co2
https://issuu.com/geoviden/docs/geoviden_1_2020_book?fr=sYTM3YjIzODE0OTA
https://baeredygtighed.dtu.dk/teknologi/co2
https://ens.dk/service/hoeringer
https://surveys.ramboll.com/LinkCollector?key=3HR8DH2XJ5C2

