Nyhedsbrev #12 – Energistyrelsen er klar til at modtage en ansøgning fra Bornholms
Havvind, og Klima-, Energi- og Forsyningsministeren har sat ekstra penge af til at sikre
en hurtig sagsbehandling!
12. marts 2022

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

Hvor har vi glædet os til at kunne skrive sådan et nyhedsbrev, som det I modtager her!
I tirsdags havde Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark møde med Energistyrelsen. Vi
fortalte dem om de undersøgelser, vi er tæt på at afslutte, der kortlægger alternative
placeringsmuligheder for Bornholms Havvind. Undersøgelserne ser fortsat lovende ud, ikke bare i
forhold til havbund og miljø, men også i forhold til økonomien i projektet. Energistyrelsen meldte
tilbage, at de var parate til at modtage en ansøgning fra os om tilladelse til at sætte gang i de
egentlige forundersøgelser. Ikke bare på sigt, men gerne lige nu og her! Og de fortalte også – sådan
som man også har kunnet høre det fra Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen – at der
nu, bl.a. på foranledning fra EU er blevet sat ekstra ressourcer ind på at skrue op for tempoet i
sagsbehandlingen for projekter, der vil etablere mere grøn og vedvarende energiproduktion.
Oven på den positive melding holdt Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark møde i
torsdags, og her besluttede vi at invitere til borgermøde for alle – borgere, virksomheder og
foreninger – med interesse i en lokalt- og folkeejet 100 MW kystnær havvindmøllepark ud for
Bornholm.
Borgermødet finder sted i Rønne mandag den 4. april kl. 19 – 21.30.
Vi har endnu ikke bestemt, hvor i Rønne mødet afholdes, så den information
kommer senere. Men sæt allerede kryds i kalenderen nu!
På borgermødet vil I kunne møde Initiativgruppen og også den gruppe af eksperter, som har hjulpet
Initiativgruppen med at identificere og beskrive fire mulige placeringer for Bornholms Havvind.
Sammen vil vi fortælle mere om initiativet, om betydningen af lokalt ejerskab i energiproduktion og
om økonomien og det afkast, man kan forvente at få som anpartshaver i Bornholms Havvind.

Og sidst – men ikke mindst – så vil vi holde ’fernisering’ for de visualiseringer, vi har fået udarbejdet,
der illustrerer, hvordan vores havvindmøllepark vil se ud på de fire undersøgte placeringer, både i
forhold til sådan som Østersøen ser ud i dag, og i forhold til sådan som Østersøen forventes at se ud
inden for det næste årti, hvor en række både danske, svenske og tyske havvindmølleparker
forventes at blive opført i Østersøen. Vi håber, at I alle vil møde op og tilkendegive, hvilke af de
foreslåede placeringer, I hver især foretrækker og også om I kunne tænke jer at blive en del af et
kommende Bornholms Havvindmøllelaug.
Planen er nemlig, at vi inden for kort tid får dannet et egentligt laug – Bornholms Havvindmøllelaug
– der som en forening åben for alle borgere, virksomheder og foreninger på Bornholm, vil være den
organisation, der fører projektet videre. Den initiativgruppe, der indtil nu har været tovholder på
projektet, vil i den forbindelse omdanne sig selv og glide ind på lige fod med alle andre som en del
af Bornholms Havvindmøllelaug.
Til slut: Skulle I kende nogen, som ikke allerede har skrevet sig op som interesserede i en lokalt- og
folkeejet 100 MW kystnær havvindmøllepark ud for Bornholm på vores hjemmeside
www.bornholmshavvind.dk, så inviter dem gerne til at gøre det og inviter dem også gerne med til
borgermødet. Så er man sikker på at modtage nyheder om Bornholms Havvind. Det er helt gratis!
Vi glæder os til endelig at møde jer alle sammen og til at fortælle meget mere om Bornholms
Havvind. Inden længe vender vi tilbage med oplysninger om, hvor borgermødet afholdes, og også
om, hvordan man melder sig til.

De bedste hilsner,

Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark

