
 

 

Nyhedsbrev #11 – Vores hold af eksperter er snart ved at have undersøgt alternative 
placeringsmuligheder for en lokalt- og folkeejet kystnær havvindmøllepark ud for 
Bornholm og det tegner positivt! 

1. februar 2022 

Kære alle interesserede i en lokalt- og folkeejet kystnær havvindmøllepark ud for Bornholm 

Godt nytår! For et par uger siden (den 18. januar 2022) blev der afholdt en høring på Christiansborg 
om perspektiverne for borgerenergifællesskaber i Danmark. Det var en meget opløftende høring, 
hvis man ligesom os mener, at folkeligt engagement er et vigtigt element i den grønne omstilling, 
ikke bare for at sætte ekstra skub i den grønne omstilling, men også for at sikre at de økonomiske 
gevinster fra den grønne omstilling tilfalder et så bredt et udsnit af befolkningen som overhovedet 
muligt.  

Et af de meget interessante budskaber i høringen var, at set fra et samfundsøkonomisk og 
energieffektivitetssynspunkt, så er det allermest ønskelige, at energi produceres så tæt på det sted, 
hvor det skal forbruges, som muligt. Det giver nemlig de laveste omkostninger i forhold til transport 
af energi og sikrer også, at tabet af energi bliver så lille som muligt. Det var lige ’god vind på vores 
møller’, om man så må sige! 

Som I måske kan huske fra sidste nyhedsbrev, modtog Initiativgruppen for Bornholms 
Havvindmøllepark i efteråret 2021 en bevilling fra EU fra den finansieringsfacilitet, som hedder New 
Energy Solutions Optimised for Islands (NESOI). 

Med denne finansiering i ryggen har vi kunnet sammensætte et hold af eksperter, som siden 
starten af november har været i gang med at undersøge projektøkonomien for en 100 MW kystnær 
havvindmøllepark på forskellige alternative placeringsmuligheder omkring Bornholm. De er kommet 
langt, og det ser lovende ud, både i forhold til økonomi og placeringsmuligheder. Det håber vi at 
kunne fortælle mere om – allerhelst på et offentligt borgermøde i det tidlige forår. Mere herom i 
næste nyhedsbrev. Og målet er fortsat at kunne producere strøm fra Bornholms egen 
havvindmøllepark, hvis ikke i 2025, så i 2026! 

 

De bedste hilsner, 

 

Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark 


