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Kommissorium for PtX-taskforce 
 

Indledning 

På baggrund af ”Aftale om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer” af 

15. marts 2022 etablerer Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet en Power-to-X 

taskforce inkl. et sekretariat i Energistyrelsen.  

 

PtX-taskforcen har to overordnede formål: 

• Bidrage til koordination på tværs af statslige og kommunale myndigheder 

med relation til PtX-området med særligt fokus på godkendelses- og 

tilladelsesprocedurer. 

• Sikre løbende dialog på tværs af PtX-sektoren med henblik på at følge 

udviklingen samt identificere og adressere barrierer for opnåelse af 

målsætningen om 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030. 

  

Der etableres et PtX-sekretariat i Energistyrelsen, som skal agere kontaktpunkt til 

staten og bistå projektudviklere og myndigheder med vejledning om procedurer for 

godkendelser og tilladelser mv. 

 

Fælles kommissorium 

Med udgangspunkt i den todelte formålsbeskrivelse ovenfor etableres to fora i regi 

af PtX-taskforcen, jf. figur 1 nedenfor: En myndighedsarbejdsgruppe for statslige og 

kommunale myndigheder og et interessentforum, der inddrager interessenterne i 

PtX-sektoren bredt set. De to fora er beskrevet nærmere nedenfor. 

 

Organisering 

Der etableres en styregruppe for PtX-taskforcen bestående af den ansvarlige 

afdelingschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement og den 

ansvarlige vicedirektør i Energistyrelsen samt relevante kontorchefer.  

Styregruppen kan anmode andre statslige myndigheder om at indtræde i 

styregruppen eller deltage på enkelte møder i styregruppen, hvis der opstår 

væsentlige problemstillinger, som vedrører myndighedens ressort.  

 

Afrapportering  

PtX-taskforcen giver årligt en skriftlig afrapportering til aftalekredsen bag PtX-

aftalen. Afrapporteringen udarbejdes i starten af året og indeholder en status på 
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implementering af PtX-aftalen, status på udviklingen af PtX-sektoren i Danmark og 

status på arbejdet i PtX-taskforcen. 

 

Myndighedsarbejdsgruppen og interessentforummet kan inddrages efter behov i 

forbindelse med udarbejdelse af den årlige afrapportering. 

 

 
Figur 1: Organisering af PtX-taskforcens tre dele. 

 
Myndighedsarbejdsgruppe 

Formål og opgaver 

Myndighedsarbejdsgruppen skal overordnet bidrage til koordination på tværs af 

statslige og kommunale myndigheder med relation til PtX-området inklusiv 

brintinfrastruktur. Arbejdsgruppen vil i begyndelsen have særligt fokus på 

godkendelses- og tilladelsesprocesser. På sigt kan styregruppen beslutte, at 

arbejdsgruppen også skal bidrage i forhold til andre PtX-relaterede tværgående 

opgaver. 

 

Myndighedsarbejdsgruppen skal skabe et forum for sparring og videndeling mellem 

myndigheder, der er involveret i godkendelser og tilladelser på PtX-området med 

henblik på at fremme kvaliteten og tempoet i sagsbehandlingen samt identificere 

evt. synergier eller effektiviseringspotentialer mellem processerne, men kan også 

indeholde øvrige myndigheder som på anden vis kan fremme PtX. Derudover skal 

myndighedsarbejdsgruppen være referencegruppe for Energistyrelsens arbejde 

med at vejlede PtX-aktører om procedurer for godkendelser og tilladelser mv. 

 

Myndighedsarbejdsgruppen inddrages desuden i planlægning af og opfølgning på 

møder i interessentforummet afhængig af temaerne til drøftelse med henblik på at 
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sikre maksimalt udbytte for de involverede myndigheder af de konkrete drøftelser i 

forummet. Myndighedsarbejdsgruppen deltager desuden på drøftelser i 

interessentforummet. Temaerne til drøftelse i interessentforummet besluttes i 

styregruppen. 

 

Myndighedsarbejdsgruppen kan drøfte ansøgninger vedr. konkrete projekter, men 

er ikke et forum for sagsbehandling. 

 

Sammensætning 

Arbejdsgruppen består af operationelle medarbejdere fra følgende myndigheder: 

 

- Arbejdstilsynet 

- Beredskabsstyrelsen 

- Bolig- og Planstyrelsen 

- Energinet (tariffer og nettilslutning) 

- Energistyrelsen 

- Erhvervsstyrelsen 

- Danske Beredskaber 

- Forsyningstilsynet 

- KL 

- Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 

- Miljøstyrelsen 

- Rigspolitiet 

- Sikkerhedsstyrelsen 

- Søfartsstyrelsen 

- Trafikstyrelsen 

- Udenrigsministeriet 

 

Hver myndighed ud over Energistyrelsen deltager som udgangspunkt med én 

medarbejder, som udpeges af myndigheden. 

 

Formandskabet kan anmode repræsentanter fra andre relevante myndigheder eller 

aktører om at deltage på enkelte møder efter behov. Styregruppen kan invitere 

yderligere myndigheder til at deltage fast i arbejdsgruppen, såfremt de har eller får 

myndigheds- eller myndighedslignende opgaver på PtX-området, herunder fx 

brintinfrastruktur. 

 

Organisering 

Energistyrelsen varetager formandskabet for myndighedsarbejdsgruppen. 

Sekretariatsfunktionen varetages af Energistyrelsens PtX-sekretariat, som 

indkalder til møder, udarbejder dagsordener og øvrigt materiale til samt referater fra 

møderne. De enkelte medlemmer kan bidrage med materiale vedr. konkrete 

temaer, fx præsentationer, baggrundsnotater og redegørelser for reguleringen på 

myndighedens ressortområde. 
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I det første halve år vil myndighedsarbejdsgruppen mødes månedligt, hvorefter der 

tages stilling til mødekadencen. Formandsskabet kan aflyse møder eller indkalde til 

ekstraordinære møder ved behov. 

 

Arbejde og afrapportering 

Myndighedsarbejdsgruppen kan iværksætte analyser, vidensindsamling mv., evt. 

under inddragelse af medlemmer i interessentforummet, som afrapporteres til 

myndighedsarbejdsgruppen og taskforcens styregruppe. Udvalgte dele indarbejdes 

i taskforcens årlige afrapportering til aftalekredsen bag PtX-aftalen. 

 

Løbetid 

Myndighedsarbejdsgruppen løber frem til udgangen af 2026, jf. PtX-aftalen, men 

kan nedlægges eller omstruktureres tidligere, fx hvis behovet ophører eller ændres. 

Nedlæggelse eller omstrukturering sker alene som følge af beslutning i 

styregruppen for PtX-taskforcen og efter inddragelse af medlemmerne i 

myndighedsarbejdsgruppen. 

 

Interessentforum 

 

Formål og opgaver 

Interessentforummet skal sikre løbende dialog på tværs af PtX-sektoren med 

henblik på at følge udviklingen samt identificere og adressere regulatoriske 

barrierer for opnåelse af målsætningen om 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030. 

 

Medlemmerne skal bidrage med konkrete indsigter om regulatoriske barrierer og 

muligheder, observationer af nye udviklinger samt deltage i analysearbejde. 

Endelig skal forummet fungere som sparringspartner for 

myndighedsarbejdsgruppen og PtX-sekretariatet i sager, der vedrører PtX-området. 

 

Arbejdet organiseres omkring en række regelmæssige møder med en fast og en 

tematiseret del: Den faste del indeholder status på implementering af PtX-aftalen 

mv., status for igangværende arbejde og opmærksomhedspunkter om nye 

tendenser og udfordringer i sektoren. Den anden del indeholder skiftende 

regulatoriske temadrøftelser, hvor myndigheder og medlemmer i forummet kan 

bidrage med baggrund og diskussionsoplæg.  

 

Planlægningen af møderne i interessentforummet varetages af formandskabet og 

sekretariatet i samarbejde med myndighedsarbejdsgruppen, som deltager i 

prioritering og tilrettelæggelse af temaer for de enkelte møder.  

 

Interessentforummet kan ikke tage stilling til konkrete sager eller drøfte konkret 

myndighedsbehandling. 
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Sammensætning 

Forummet består af operationelle seniormedarbejdere fra følgende interessenter 

fra producentsiden, aftagersiden, energisystemet og centrale vidensaktører. 

Medlemmerne af myndighedsarbejdsgruppen deltager afhængig af dagsordenen. 

 

Hver organisation ud over Energistyrelsen deltager med én-to medarbejdere, som 

udpeges af organisationen. Formandskabet kan anmode repræsentanter fra andre 

organisationer eller aktører om at deltage på enkelte møder efter behov. 

 

Organisering 

Energistyrelsen varetager formandskabet for interessentforummet. 

Sekretariatsfunktionen varetages af Energistyrelsens PtX-sekretariat, som 

indkalder til møder, udarbejder dagsordener og øvrigt materiale til samt referater fra 

møderne. De enkelte medlemmer kan bidrage med materiale vedr. konkrete 

temaer, fx præsentationer, baggrundsnotater mv. Der forventes som udgangspunkt 

afholdt fem årlige møder. Formandsskabet kan aflyse møder eller indkalde til 

ekstraordinære møder ved behov. 

 

Arbejde og afrapportering 

Formandskabet for interessentforummet kan iværksætte analyser, 

vidensindsamling, nedsætte ad hoc-grupper mv. på baggrund af drøftelserne i 

forummet, evt. under inddragelse af eller uddelegeret til medlemmer i 

interessentforummet og/eller myndighedsarbejdsgruppen. Disse ad hoc-grupper 

iværksættes på baggrund af en kort skriftlig opgavebeskrivelse, som indeholder 

løbetid og scope for opgaven. Arbejdet afrapporteres til forummet og taskforcens 

styregruppe, samt til myndighedsarbejdsgruppen efter behov. Udvalgte dele 

indarbejdes i taskforcens årlige afrapportering til aftalekredsen bag PtX-aftalen. 

 

Løbetid 

Interessentforummet løber frem til udgangen af 2026, jf. PtX-aftalen, men kan 

nedlægges eller omstruktureres tidligere, fx hvis behovet ophører eller ændres. 

Nedlæggelse eller omstrukturering sker alene som følge af beslutning i 

styregruppen for PtX-taskforcen og efter inddragelse af medlemmerne i 

interessentforummet. 
 


