
 

 
Fakta: Regeringens arbejde med vækst inden for energi og klima 
 

 
Regeringen ønsker at efterse vækstvilkårene og belyse nye vækstmulig-
heder inden for energi- og klimaløsninger, som er centrale områder i den 
grønne omstilling. Der er derfor nedsat et vækstteam med ressourceper-
soner inden for energi og klima, der har til opgave at udarbejde anbefa-
linger til initiativer, der kan styrke vækstvilkårene på erhvervsområdet. 
 
Den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fos-
sile brændsler i vejret. Det betyder, at behovet for at effektivisere energi-
forbruget og omstillingen til vedvarende energi vokser. Det er en udfor-
dring, som Danmark og danske virksomheder har stærke kompetencer til 
at løse. 
 
Dansk erhvervsliv har i dag en række styrker inden for energi, bl.a. inden 
for vindmøllesektoren, biomasse, energieffektivisering, fjernvarme, brint- 
og brændselsceller og Smart Grid. En række virksomheder bl.a. på vind-
energiområdet har fokus på at udvikle helhedsløsninger, hvor test, drift, 
service og finansiering sammen med udvikling og produktion bliver væ-
sentlige konkurrenceparametre. Disse styrker skal udnyttes bedst muligt, 
samtidig med at nye vækstmuligheder på energi- og klimaområdet skal 
gribes. Det vil bidrage til en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst, 
beskæftigelse, forsyningssikkerhed og klimahensyn går hånd i hånd, samt 
sikre, at regeringens ambitiøse klimamål nås. Samtidig vil det styrke 
Danmarks position som et grønt foregangsland, hvor det er attraktivt at 
placere udvikling og produktion af fremtidens energi- og klimaløsninger. 
 
Regeringens og vækstteamets arbejde indledes med et dialogmøde den 1. 
juni 2012. Vækstteamet for energi og klima skal aflevere sine anbefalin-
ger senest den 1. februar 2013. Som opfølgning på vækstteamets arbejde 
vil regeringen udarbejde en handlingsplan, der kan styrke væksten inden 
for erhvervsområdet. 
 
Vækstteamet for energi og klima  
På vækstteamets møder drøftes udfordringer og potentialer for vækst in-
den for energi og klimaområdet. Vækstteamet er sammensat af ressour-
cepersoner inden for energi- og klimaområdet og består af: 
 

• Niels B. Christiansen (formand), CEO, Danfoss A/S. 
• Birgit Nørgaard, bestyrelsesmedlem.  
• Bjerne S. Clausen, CEO, Haldor Topsøe A/S. 
• Frede Blaabjerg, professor, Aalborg Universitet. 
• Jeppe Rasmussen, adm. direktør, Schneider Electric Buildings 
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• Mette Glavind, direktør for divisionen for Byggeri og Anlæg på 
Teknologisk Institut 

• Torben Möger, CEO, PensionDanmark A/S. 
• Fredrik Romberg, direktør, Business Center Bornholm 
• Jens Lundsgaard, erhvervsdirektør, Erhvervs- og Vækstministeri-

et. 
• Anne Højer Simonsen, national afdelingschef, Klima-, Energi- og 

Bygningsministeriet. 
 
Processen for arbejdet i vækstteamet for energi og klima 

• Den 1. juni 2012: Dialogmøde om energi og klima. 
• Juli-december 2012: Vækstteamet holder møder. 
• Januar 2013: Dialogmøde om energi og klima på baggrund af 

vækstteamets arbejde. 
• Den 1. februar 2013: Vækstteamet afleverer sine anbefalinger til 

regeringen. 
 


