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J. nr. 01.02.20P17-0001   

Støtteerklæring fra Bornholms Regionskommune til Initiativgruppen for Bornholms 
Havvindmøllepark  
 

Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark har siden marts 2019 arbejdet med udvikling af en kystnær 

havvindmøllepark på Rønnebakke ud for Arnager. Initiativgruppens mål er en 100% lokalt‐ og folkeligt ejet 

kystnær havvindmøllepark, der skal stå klar til drift i år 2025. Kommunalbestyrelsen i Bornholms 

Regionskommune vil med denne støtteerklæring tilkendegive sin opbakning til det videre 

undersøgelsesarbejde.  

 

Området Rønnebakke har hidtil været reserveret til statslige udbud af havvindmølleparker. Initiativgruppen for 

Bornholms Havvindmøllepark har i brev d. 23. juli 2019 anmodet Klima-, energi‐ og forsyningsminister Dan 

Jørgensen om frigivelse af arealet med henvisning til manglende interesse fra andre aktører. Initiativgruppen 

har anmoder ministeren om frigivelser af arealet, så der kan foretages de egentlige forundersøgelser, der kan 

fastlægge de investerings‐ og driftsmæssige omkostninger for en havvindmøllepark på Rønnebakke frem mod 

en egentlige projektering. 

 

Bornholms Regionskommune har som en del af Bright Green Island visionen en ambition om at kunne 

producere vedvarende energi svarende til vores forbrug og således være CO2 neutral i vores el-produktion i år 

2025 og i årene frem. Bornholms nuværende strømproduktion er ikke tilstrækkelig til at dække Bornholms 

behov for strøm hverken nu eller i årene fra år 2025 og længere frem. Dertil kommer, at der vil være behov for 

at erstatte noget af den i dag eksisterende strømproduktionskapacitet med andre kilder, både fordi nogle af de 

eksisterende vindmøller må forventes at skulle nedtages og med henblik på at sikre, at fremtidens 

strømproduktion reelt er bæredygtig og CO2 neutral.   

 

Set i dette lys, hilser Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune Initiativgruppens ambition om at 

etablere en kystnær havvindmøllepark velkommen. Dertil kommer, at det med Initiativgruppens ambition om at 

etablere denne havvindmøllepark gennem lokalt og bredt forankret ejerskab må kunne forventes, at en sådan 

kystnær havvindmøllepark ad åre kan bidrage positivt til den økonomiske aktivitet på Bornholm. 

Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark tæller allerede i sit udgangspunkt et bredt udsnit af forskellige 

sektorer og interessenter på Bornholm.  

 

Det er samtidig kommunalbestyrelsens forhåbning, at en kystnær havvindmøllepark ved Bornholm vil kunne 

skabe mulighed for øget innovation ikke bare til gavn for Bornholm, men også for resten af Danmark inden for 

udvikling og test af nye metoder til energilagring og integration af forskellige energiformer.  

 



 

Side 2 af 2 

På denne baggrund støtter Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune derfor, at Klima-, energi- og 

forsyningsministeren frigiver det omtalte areal og giver forundersøgelsestilladelse til Initiativgruppen for 

Bornholms Havvindmøllepark. De får dermed mulighed for at igangsætte de nødvendige forundersøgelser, der 

kan fastlægge, dels om der kan skabes den fornødne projektøkonomi for etablering af en kystnær 

havvindmøllepark på Rønnebakke, dels hvad den maksimale kapacitet vil være på den pågældende placering 

på Rønnebakke. 

 

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune vil ligeledes tilkendegive sin støtte til, at 

Energistyrelsens Garantifond stiller garanti for det lån, som Initiativgruppen ønsker at optage for at kunne 

finansiere de nødvendige forundersøgelser. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

 
 

 

På vegne af Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune 

Winni Grosbøll 

Borgmester 

 

 

 


