GRØN GAS
ER DANMARKS NYE
GASFORENING
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TRE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE MEDLEM AF GRØN GAS:
> Du bliver hørt: Grøn Gas er gasbranchens talerør. Vi påvirker de vilkår, der har
betydning for branchens virksomheder. Vi indgår i konstruktiv dialog med politikere, myndigheder, forskere og opinionsdannere i både Danmark og internationalt.
> Du bliver stærkere: I Grøn Gas hjælper vi vores medlemmer med at udvikle deres forretning bedst muligt og med øje for konkurrenceevne, indtjening og rekrutteringsmuligheder. Du kan få viden og rådgivning til at håndtere innovation, internationalisering, regulering og meget mere.
> Du står aldrig alene: Grøn Gas skaber netværk. Hos os kan du mødes med kolleger i hele værdikæden for energigasser, og vi forbinder dig også med 600 andre energivirksomheder i branchefællesskabet DI Energi og med relevante beslutningstagere.
SOM MEDLEM AF GRØN GAS STÅR FÅR DU ADGANG TIL:
> Nyheder og analyser om branchens forhold
> Netværk om regulering, innovation og markedsudvikling
> Gaskonferencen i januar og Grønne Gasdage i september
> Faglige og energipolitiske medlemsaktiviteter målrettet efter medlemmernes
behov og ønsker
> Interessevaretagelse om rammevilkår i Danmark og EU

GRØN GAS blev stiftet 1. juni
2022 som en sektion under
branchefællesskabet DI
Energi, og vi er dermed også
en del af Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, DI – Dansk Industri.
I Grøn Gas samles hele værdikæden for energigasser i en ny
struktur efter nedlæggelsen af
Dansk Gasforening.
Med den nye struktur og organisatoriske styrke kan Grøn
Gas og vores medlemmer
følge og påvirke udviklingen i
rammebetingelser for produktion og forbrug af grønne gasser og infrastrukturen.
Grøn Gas sikrer tæt dialog
med ansvarlige myndigheder
og virksomheder som f.eks.
Klimaministeriet, Energinet og
Evida, Energistyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen Kommunernes
Landsforening og flere andre.
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GRØN GAS STYRKER SYNERGIERNE MELLEM
MEDLEMMERNE OG BRANCHENS INTERESSENTER
VI STILLER SKARPT PÅ:
Politisk forvaltning og regulering

Udvikling af branchens markeder

> Vi er en synlig og seriøs samarbejdspartner for politiske beslutningstagere i Danmark og EU, og vi
har gennemslagskraft til at påvirke både politik og
teknisk regulering.

> Vi samarbejder tæt med DI om rådgivning og ydelser om internationalisering, erhvervsfremstød og
eksport.

> Vi fokuserer på de grønne energigasser og arbejder
for, at medlemmerne af Grøn Gas kan udvikle deres forretning bedst muligt og med øje for konkurrenceevne, indtjening og beskæftigelse.
> Vi søger indflydelse på afgifter, certificering og andre politisk bestemte rammevilkår i Danmark og
EU.
Innovation og forskning
> Vi formidler viden og analyser fra universiteter og
andre vidensinstitutioner i Danmark og internationalt.
> Vi arrangerer netværksmøder og andre events med
førende eksperter og forskere.

> Vi er det brede fællesskab, hvor alle aktører og interessenter inden for energigasser mødes og udvikler sig – det gælder bl.a. producenter af grønne gasser, aktører inden for PtX, infrastrukturselskaber,
leverandører af komponenter og systemer, investorer, myndigheder, gashandlere og store energiforbrugere.
Synliggørelse af branchens værdiskabelse
> Vi fremmer kendskabet i hele samfundet til branchen og dens bidrag til grøn omstilling og CO2-reduktion.
> Vi kommunikerer bredt via deltagelse i den offentlige debat og via vores egne, DI Energis og DI’s digitale kanaler, nyhedsbreve og events.

> Vi sparrer med dig om dine egne innovations- og
forskningssamarbejder samt problematikker om
IPR.

BLIV MEDLEM
Grøn Gas er etableret 1. juni 2022 som afløser for den over hundrede år gamle Dansk Gas Forening. I dag er gasmarkedet under markant forandring, og Grøn Gas har fokus på grønne gasser og
udviklingen af deres rolle i den danske og internationale energiforsyning. Vi ser Danmark som et
stærkt udgangspunkt for udvikling, produktion og handel med grønne energigasser, da vi herhjemme har verdens højeste andel af biogas i gasnettet og en ambition om 100 pct. grøn gas i gasledningerne i 2030.
Grøn Gas er en sektion under branchefællesskabet DI Energi med flere end 600 medlemmer og
dermed også hele erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen DI – Dansk Industri med over 19.000
medlemmer. Vores struktur og tilhørsforhold giver os styrke i den politiske interessevaretagelse og
giver medlemmerne adgang til en meget bred vifte af netværk, serviceydelser, lederuddannelse,
virksomhedsudvikling og muligheder for selv at søge indflydelse.

DU ER VELKOMMEN
TIL AT KONTAKTE:

Kristian Nielsen
Chefkonsulent
Mail: krni@di.dk
Tlf.: 3377 3345
Mobil: 5213 2375

Pris for medlemskab:
0,08 pct. af lønsummen, dog minimum 5.000 kr. årligt og maksimalt 100.000 kr. årligt.
Der forudsættes medlemskab af DI Energi og DI ved indmeldelse i Grøn Gas. Kontingent for og
administration af medlemskaber i DI Energi, DI og evt. andre foreninger og sektioner fastsættes og
administreres af disse.
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Besøg Grøn Gas på www.di.dk/gg.

