Nyhedsbrev #14 – Tak for et godt Borgermøde! Her kommer links til visualiseringer &
plancher vist på borgermødet og også en opsummering på de tilkendegivelser, I gav
på borgermødet.
10. april 2022

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

Først og fremmest tak for sidst til de mange af jer, som deltog i borgermødet i mandags. For os i
Initiativgruppen var det rigtig dejligt endelig at møde så mange af jer, interesserede modtagere af
vores nyhedsbreve ansigt til ansigt. Faktisk har vi svært ved at få armene ned oven på Borgermødet.
For ud over de mange pæne ord, vi har modtaget – både til selve Borgermødet og efterfølgende –
så er det enormt opløftende at dykke dybere ned i de meningstilkendegivelser, som vi foretog på
Borgermødet. De peger nemlig på to ting:



At det ser ud til, at ’ikke-i-min-baghave’ eller ’det-må-nogen-andre-klare’ syndromet ikke
gælder på Bornholm, i hvert fald ikke blandt flertallet af de af jer, der deltog i Borgermødet.
At mange af jer, der deltog i Borgermødet, synes, at det haster med at tage ansvar og med
at blive selvforsynende med grøn og bæredygtig strøm.

Mere om det længere nede i dette nyhedsbrev!

Som I ved, har Initiativgruppen med økonomisk støtte fra EU 1 fået hjælp fra et hold af eksperter til
at identificere alternative placeringer til en 100 MW kystnær havvindmøllepark ud for Bornholm,
visualisere disse placeringer, og udarbejde et teknisk og økonomisk overslag på, hvordan projektet
og projektøkonomien kunne se ud. De af jer, der deltog på Borgermødet i mandags, mødte flere af
eksperterne.
De fire mulige placeringer er ud for A – Slotslyngen; B – Nordskoven; C – Rønne og D – Nexø. På
hver placering er projektet Bornholms Havvind visualiseret som bestående af syv møller, der hver
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har en kapacitet på 15 MW. Det vil sige, at den samlede projektkapacitet bliver 105 MW. I kan se
visualiseringerne af projektet ved at følge dette link – filen viser de roll-ups, vi præsenterede på
Borgermødet. Initiativgruppen vil her gerne sige tak til BRK for at have dækket udgiften til
produktionen af vores roll-ups, som en del af den handleplan for en 100 MW kystnær
havvindmøllepark, som kommunalbestyrelsen godkendte i 2021.
De plancher, vi viste på Borgermødet, hvor bl.a. de tekniske og økonomiske overslag står beskrevet,
kan I dykke nærmere ned i her.
Og endelig, som de af jer, der deltog i Borgermødet, ved, gennemførte vi på Borgermødet en række
digitale ’meningsmålinger’.
Den første meningsmåling gennemførte vi efter at have løftet sløret for de fire mulige placeringer,
og efter at deltagerne havde kunne gå rundt og kigge på visualiseringerne af de fire mulige
placeringer på roll-ups, som var trykt op i et 120 x 220 cm format, men inden at der var blevet
fortalt yderligere om, hvor hurtigt vi kunne komme videre på de enkelte placeringer eller hvordan
de tekniske forhold og økonomien var for hver af de fire placeringer.
Hver deltager blev inviteret til, via
sin mobiltelefon, at tilkendegive
hvilke max. to placeringer han
eller hun foretrak. Resultatet ser I
her ved siden af. Som det kan ses,
er Rønne den foretrukne
placering, også blandt deltager
med Rønne som postnummer,
med i alt 45 tilkendegivelser, fulgt
af Nexø med 33 tilkendegivelser,
Nordskoven med 24
tilkendegivelser og Slotslyngen med 15 tilkendegivelser. Der var i alt 75 deltagere som besvarede
denne første meningsmåling. 2
Efter denne første runde af tilkendegivelser, fortalte Initiativgruppen, at meldingen fra
Energistyrelsen var, at vi umiddelbart – og så snart, vi var klar – kunne sende en ansøgning ind i
forhold til placeringerne ud for Slotslyngen og Nexø, mens der ville skulle ske en ændring af
havplanen og de reservationer, den indeholder, førend vi ville kunne fremsende en ansøgning i
forhold til placeringerne ud for Nordskoven og Rønne. Initiativgruppen kunne også fortælle, at
tidsmæssigt var udsigterne nok længst ude i fremtiden i forhold til Rønne-placeringen.
Dernæst præsenterede vores eksperthold resultaterne af hhv. de miljømæssige, tekniske og
økonomiske screeninger af de fire placeringsmuligheder (se plancher). Afkastforventningen er
nogenlunde den samme for alle fire placeringer, nemlig på 6,8% for placeringerne ud for
Slotslyngen, Nordskoven og Rønne, mens forventningen er på 6,6% for placeringen ud for Nexø.
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Bemærk at nogle deltagere angav to placeringer, mens andre kun angav en.
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Med denne viden i baghovedet blev
deltagerne igen bedt om at
tilkendegive hvilke max. to
placeringer, de foretrak, og hvilke
max. to placeringer, de syntes mindst
godt om.
Resultaterne ses på de følgende to
figurer. Der var fortsat flest
tilkendegivelser til Rønne som den
foretrukne placering (med 43
tilkendegivelser), fulgt af Nexø med 30 tilkendegivelser, Nordskoven med 29 tilkendegivelser og
Slotslyngen med 21 tilkendegivelser. I alt deltog 82 personer i denne runde af meningsmålingen.
At antallet af tilkendegivelser om Rønne som den foretrukne placering faldt en smule i den anden
runde i forhold til den første runde, skyldes formentlig, at flere af deltagerne er lige så utålmodige
efter at etablere Bornholms Havvind, som vi er i Initiativgruppen. Denne formodning bestyrkes af,
at antallet af tilkendegivelser om Slotslyngen og også Nordskoven som foretrukken placering steg
fra første til anden runde. Ligesådan er det nærliggende at antage, at når antallet af tilkendegivelser
om Nexø som den foretrukne placering faldt en anelse fra første til anden runde, så skyldes det
oplysningen om, at afkastet for denne placering forventes at blive en anelse lavere end for de
øvrige placeringer. Og det giver jo god mening, for vi kommer jo ikke udenom, at økonomi er vigtig,
når vi i fællesskab overvejer at kaste os ud i så stort et projekt, som det er at etablere Bornholms
Havvind.
Og så tilbage til det der med, at der ikke er meget, der tyder på, at ’ikke-i-min-baghave’ eller ’detmå-nogen-andre-klare’ syndromet gælder på Bornholm, i hvert fald ikke blandt de af jer, der deltog
i Borgermødet i mandags.
Vi har nemlig allieret os med én, der arbejder med analyse af spørgeskemaer til daglig, som har
underkastet data fra meningsmålingerne en statistisk analyse. Og resultatet er, at der ikke er nogen
statistisk signifikante tegn 3 på, at deltagerne i borgermødet har peget på en foretrukken placering,
der ligger langt fra, hvor de selv bor. Rønne ser med andre ord ud til at være den foretrukne
placering, ikke bare blandt deltagere fra steder som Svaneke, Aakirkeby, Nexø og Gudhjem uden
udsigt til Rønne, men også fra deltagere fra Rønne og Hasle med udsigt til placeringen ud for Rønne
(som vist på figuren ovenfor). Der er heller ikke nogen statistisk signifikant sammenhæng til
bopælspostnummer for de deltagere, der foretrækker de øvrige placeringer.
Og endelig, med en enkelt undtagelse ser det heller ikke ud til, at der er nogen statistisk signifikant
sammenhæng mellem bopælspostnummer og hvilken placering, man mindst foretrækker.
Undtagelsen gælder deltagere fra Svaneke og Nexø, som er overrepræsenterede blandt dem, der
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P>0,05, Pearson chi-square.
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peger på Nexø, som den mindst
foretrukne placering. Det er gevaldig
positivt og giver et godt fundament
for det fortsatte arbejde.
Med afsæt i disse tilbagemeldinger
og på baggrund af det tekniske og
økonomiske materiale, vi nu har, vil
Initiativgruppen genoptage dialogen
– både den tekniske og den politiske
– med Energistyrelsen og med de
politikere, der har ansvar for havplanen og udbygningen af produktionen af grøn og bæredygtig
strøm til gavn for vores klima.
Parallelt hermed vil Initiativgruppen også gå videre med forberedelserne til, at vi kan etablere
Bornholms Havvindmøllelaug. I denne sammenhæng krydser vi fingre for, at Ankestyrelsen snart får
taget stilling til, om BRK må udløse det tilsagn, kommunen gav sidste år i april til Initiativgruppen om
et tilskud fra den grønne tilskudspulje.
I mellemtiden vil det være en stor hjælp for det fremtidige arbejde, hvis I opfordrer alle, I kender –
naboer, kolleger, venner, familiemedlemmer, arbejdsgivere og foreninger – om at skrive sig op, som
interesserede i at modtage nyt fra Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark på vores
hjemmeside www.bornholmshavvind.dk under den fane, der hedder ’nyheder’ og ’nyhedsbrev’
(www.bornholmshavvind.dk/nyhedsbrev/).

De bedste hilsner,
Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark
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