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Nyhedsbrev #15 – Nu lysner det for Bornholms Havvind 

10. august 2022 

 

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

 

Det er nu tre år siden, at vi etablerede Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark, og selvom 
vi desværre endnu ikke har fået nogle havvindmøller op at stå, så er der sket rigtig meget siden. 

Faktisk er der også sket en del her i løbet af de seneste måneder siden vores store borgermøde den 
4. april på Campus i Rønne. 

Som det jo nok ikke er gået nogens opmærksomhed forbi, så er der nu mere pres på end 
nogensinde for at få udbygget produktionen af grøn energi, inklusiv kystnær havvind. Dette gælder 
ikke bare i Danmark, men også i en lang række af landene rundt omkring os. 

Dette har positiv betydning for mulighederne for at realisere vores projekt på Nexø-placeringen 
(område D på figuren), som var 
den placering næstflest 
deltagere i borgermødet gav 
udtryk for at foretrække (se 
Nyhedsbrev #14). Som nogle af 
jer husker, vurderede vores 
eksperter, at havbunden på den 
placering er af en sådan 
beskaffenhed, at møllerne ville 
skulle stilles op på det, der 
hedder 
gravitationsfundamenter, altså 
nogle store betonklodser, i 
stedet for på det, der hedder 
monopæle. Da vi mødtes i april, 
var vores eksperter lidt i tvivl 
om, hvorvidt det ville være 
muligt at få leveret 
gravitationsfundamenter til et så 
lille projekt som vores, da langt 

http://www.bornholmshavvind.dk/wp-content/uploads/2022/05/Nyhedsbrev-14-Tak-for-et-godt-borgermoede.pdf
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størstedelen af havvindmøller i dag projekteres med monopæle. Denne tvivl, som eksperterne gav 
udtryk for, var formentlig medvirkende til, at flere deltagere valgte at flytte deres positive 
tilkendegivelse væk fra Nexø i anden runde, sammenlignet med første runde. Den gode nyhed er 
imidlertid, at fordi der nu er langt større interesse for at opstille havvind rundt omkring i vores 
nærområde, så er der nu flere projekter, som projekteres med gravitationsfundamenter. Derfor er 
det nu mere sandsynligt, at vi ville kunne lægge en ordre ind på sådanne fundamenter, skulle vi 
ønske det, end det var i april. 

Der er også positive tegn mht. Nordskoven-placeringen (område B på figuren). Som en del af 
energiforhandlingerne, bl.a. som opfølgning på regeringens energiudspil under titlen ”Danmark kan 
mere II”, så har parterne aftalt at mødes i efteråret 2022, bl.a. for at frigive de statslige 
arealreservationer, som man ikke vurderer, vil blive relevante i forhold til kommende statslige 
havvindsudbud. Det er i den sammenhæng vores forventning, at arealreservationen ud for 
Nordskoven mellem Rønne og Hasle vil blive ophævet. Det var den placering, som tredje-flest 
deltagere foretrak til vores borgermøde i april. 

Med hensyn til placeringen ud for Rønne (område C på figuren), som jo var den, flest deltagere på 
borgermødet foretrak, ser det imidlertid ikke ud til, at den statslige arealreservation vil kunne 
ophæves, før man ved mere præcist, hvor kablerne til Energiø-Bornholm vil komme til at blive ført, 
og den afklaring forventes først at foreligge om nogle år. 

Selvom vi naturligvis fortsat vil presse på for, at arealreservationen på arealet på ’indersiden’ af 
Energiø-Bornholms møller ophæves, så er det vores vurdering, at den (mest) realistiske vej frem for 
Bornholms Havvind er at afklare, hvilken af de to øvrige placeringer – Nordskoven og Nexø – vi skal 
gå videre med, idet en yderligere venteperiode på 2-3 år giver meget lidt mening i forhold til at 
sikre en grøn og bæredygtig energiforsyning for Bornholm til gavn for både klima og den lokale 
økonomi. 

I efteråret 2021 modtog vi jo en bevilling fra EU, som har betydet, at vi har kunnet få et hold af 
eksperter, som dem af jer, der deltog på Borgermødet tilbage i april måned allerede har haft 
lejlighed til at møde, til at hjælpe os. Vi har heldigvis cirka halvdelen af pengene tilbage, og det 
betyder, at vi nu kan bede vores hold af eksperter om at gå videre med at forberede en ansøgning 
om forundersøgelsestilladelse, som vi kan indsende til Energistyrelsen, og i den sammenhæng bistå 
os i afklaringen af, hvorvidt vi skal indsende ansøgningen mhp. området ud for Nexø eller ud for 
Nordskoven. Vi kan også bede dem bistå os med at tage skridt til at omdanne vores Initiativgruppe 
til et egentligt havvindmøllelaug, åbent for alle på Bornholm. Vores plan er, at det skal være det 
forhåbentligt kommende Bornholms Havvindmøllelaug, snarere end Initiativgruppen, der skal 
indsende forundersøgelsesansøgningen til Energistyrelsen. Det betyder, at vi håber på at kunne 
indkalde til stiftende generalforsamling for et Bornholms Havvindmøllelaug i løbet af efteråret. Det 
skal I naturligvis nok komme til at høre meget mere om. 

Endelig kan vi fortælle, at der fortsat er stor interesse for vores forehavende. Vi er således blevet 
kontaktet af arrangørerne bag Klimafolkemødet, som løber af stablen i begyndelsen af september 
2022, om at præsentere vores initiativ der. Vi er også blevet kontaktet af en gruppe nordiske 
forskere på Nordregio, som gerne vil have Bornholms Havvind som case i et forskningsprojekt om 
betydning af lokalt ejerskab i energiomstilling. Begge dele har vi naturligvis sagt ja til.   
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Som altid vil det være en stor hjælp for det fremtidige arbejde, hvis I fortsat opfordrer alle, I kender 
– naboer, kolleger, venner, familiemedlemmer, arbejdsgivere og foreninger – til 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 

http://www.bornholmshavvind.dk/
http://www.bornholmshavvind.dk/nyhedsbrev/

