Kære alle interesserede i en 100% lokalt‐ og folkeejet bornholmsk havvindmøllepark,
Mange af jer er sikkert vågnet op til nyheden om Ørsteds ide om at etablere havvindmølleparker på
Rønne Banke, gøre Bornholm til en energi‐ eller måske snarere en transformerø, og så sidst men
ikke mindst at få etableret kabler både til Sjælland og til Polen – noget, som vil være helt afgørende
for for alvor at forløse Østersøens kæmpe havvindspotentiale og få produceret al den grønne og
bæredygtige strøm, som den grønne omstilling kræver.
Vi blev i initiativgruppen i fredags ringet op af Ørsted, der ville orientere os om ideerne, og vi synes,
det rummer mægtig spændende perspektiver ‐ også for vores 100% lokalt og folkeejede kystnære
havvindmøllepark, som vi jo har tænkt, skal ligge på Rønnebakke, og ikke på Rønne Banke, som
Ørsteds ideer nu bringer i spil og som ligger længere fra den bornholmske kyst!
Og Ørsted er jo langt fra de eneste, der har fået øje på den sydvestlige Østersøs store
havvindspotentiale og Bornholms centrale placering mellem Sverige, Tyskland og Polen. Det samme
viste et større studie, der er blevet udført i europæisk regi, udført af bl.a. COWI og som blev
publiceret i juni 2019 (https://www.ea‐energianalyse.dk/projects‐english/1811_bemip.html). Ud
over at pege på havvindspotentialet understreger rapporten også nødvendigheden af internationalt
samarbejde både for at forbinde elnettene på tværs af Østersøen, noget der formentlig vil skulle
involvere vores statslige Energinet‐DK, og for at harmonere den måde el produktion og ‐distribution
reguleres på i Østersølandene.
For vores initiativ om at etablere en 100% lokalt‐ og folkeejet kystnær havvindmøllepark rummer
dette initiativ også muligheder. Først og fremmest vil det jo kunne skabe yderligere
afsætningsmuligheder for den strøm, som vi vil kunne komme til at producere og som der vil være
brug for på og uden for Bornholm. Det er rigtig positivt, da det kan være med til at sætte ekstra
skub på den grønne omstilling, både i forhold til teknologiudvikling og i praksis.
Og så ændrer det jo ikke ved, at overskuddet, som strømproduktionen fra vores bornholmske
havvindmøllepark vil skabe, vil tilfalde os, altså de bornholmske borgere og virksomheder, mens
overskuddet fra den række havvindmølleparker, som dem Ørsted tænker skal opføres, naturligvis vil
tilfalde dem, der til den tid, hvor parkerne står klar, står som ejere af Ørsted, og dem, som går ind
og investerer sammen med Ørsted ‐ eller hvem, der nu måtte vinde et muligt statsligt udbud.
I Initiativgruppen fortsætter vi derfor arbejdet med at få afklaret de mulige mere nøjagtige
placeringer af vores havvindmøllepark i dialog med Energistyrelsen, så vi kan få sat skub i de
nødvendige forundersøgelser. For det haster – både hvis vi skal nå at indfri vores bornholmermål

om at være selvforsynende med grøn og bæredygtig strøm i år 2025 og for så hurtigt som muligt at
bremse op for de igangværende klimaforandringer.
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