FAKTAARK

NORDSØTOPMØDET
Europa står i den alvorligste sikkerhedspolitiske
krise siden den kolde krig. Derfor har Danmark taget
initiativ til at mødes med Tyskland, Nederlandene,
Belgien og Europa-Kommissionen i Esbjerg den 18.
maj 2022 og drøfte, hvordan udbygningen af havvind
i Nordsøen kan øge farten i den grønne omstilling og
samtidig bidrage til at gøre os uafhængige af fossile
energikilder, bl.a. russisk gas. Regeringscheferne og
energiministrene fra landene samt kommissionsformanden og energikommissæren deltager.
Danmark ønsker sammen med nabolande at gå forrest
og arbejde for en omfattende grøn omstilling af Europa.
På topmødet bliver det drøftet, hvordan der kan udbygges massivt med grøn energi i Nordsøen, så de unikke
havvindressourcer kan gavne millioner af husholdninger
og virksomheder i Europa med grøn strøm.
Nordsøtopmødet i Esbjerg den 18. maj er en milepæl
i samarbejdet mellem regeringschefer og energiministre fra Danmark, Tyskland, Nederlandene og Belgien. På topmødet underskrives en fælleserklæring,
Esbjerg-erklæringen, hvor landene aftaler at erstatte
fossile brændsler, herunder russisk olie, kul og gas
med europæisk vedvarende energi fra Nordsøen. For
at opnå det vil landene i fællesskab udvikle Nordsøen
som grønt kraftværk for Europa og på mødet aftale iværksættelsen af de nødvendige indsatser.
Nordsøen som grønt kraftværk for Europa vil bestå
af mange forbundne offshore energiprojekter og
energiøer.

Landene har tilsammen sat et mål om mindst 65
GW havvind i 2030, hvilket svarer til en firedobling
af landenes nuværende havvindskapacitet. Baseret
på visionen om Nordsøen som grønt kraftværk for
Europa er målet at mere end fordoble denne kapacitet til mindst 150 GW inden 2050. Det leverer mere
end halvdelen af den kapacitet af havvind, som er
nødvendig for at opnå klimaneutralitet for hele EU, og
svarer til en tidobling af landenes nuværende kapacitet.
Ud over programmer for regeringschefer og energiministre fra Danmark, Tyskland, Nederlandene og
Belgien samt Kommissionen, består topmødet af en
erhvervskonference med deltagelse af virksomhedsledere fra hele værdikæden fra energiproducenter til
energiforbrugere. Formålet med erhvervskonferencen er bl.a. at åbne for en dialog mellem beslutningstagere og industrien om realiseringen af Nordsøens
potentiale for at blive et grønt kraftværk for hele Europa.

