Nyhedsbrev 4 – Nu er der forhåbentlig ikke længe til, at vi får svar fra Energistyrelsen

Kære alle interesserede i en 100% lokalt- og folkeejet bornholmsk havvindmøllepark,

Det blev på mange måder et langt og stille forår! Også hvad angår vores 100% lokalt- og
folkeejede bornholmske havvindmøllepark.
I slutningen af januar sendte Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark vores
ansøgning afsted til Energistyrelsen om garantistillelse for det lån, vi skal bruge for at kunne
finansiere de første forundersøgelser.
Imidlertid gik der ikke længe fra, at vi havde sendt vores ansøgning afsted, før
Energistyrelsen blev opmærksomme på, at der var flere ting ved reglerne om denne
garantiordning, som ikke var hensigtsmæssige. En af dem var, at det ikke var
hensigtsmæssigt, at initiativgrupper som vores, bestående af helt almindelige borgere, selv
skulle kunne stille med 20% af finansieringen til forundersøgelserne på et så tidligt tidspunkt
i forløbet. Derfor gik man i gang med at ændre reglerne og her i april måned, blev de nye
regler så vedtaget ved lov. Det betyder så, at man kan ansøge om en 100% garantistillelse
mod tidligere kun 80% for det lån, man som initiativgruppe optager.
Energistyrelsen opfordrede os derfor til at genfremsende vores ansøgning i henhold til de
nye regler og det har vi netop gjort, så nu venter vi spændt på svar! For med det fokus, der
er i disse dage på klimahandlingsplaner og konkrete initiativer, der kan hjælpe Danmark i
mål med ambitionen om at reducere vores CO2 udledning med 70% senest i 2030, for slet
ikke at tale om at hjælpe Bornholm i mål med ambitionen om at være CO2 neutral i 2025, så
haster det, og vi føler os efterhånden som galopheste, der næsten ikke kan vente længere
for at komme ud af startboksene og ind på banen, så vi forhåbentlig også kan bidrage. Og så
på en måde, der forhåbentlig bliver til gavn for os alle sammen – også økonomisk.

De bedste hilsner,
Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark

