Kære interesserede i en 100% lokalt‐ og folkeejet bornholmsk havvindmøllepark,
Så kom den endelig ‐ den garantistillelse fra Energistyrelsen, som gør det muligt for os at
komme i gang.
Garantistillelsen betyder tre ting:
For det første betyder garantistillelsen, at Energistyrelsen vurderer, at vores projekt er
realiserbart. Det er nemlig et af de kriterier, som Energistyrelsen har anvendt, når de har
vurderet vores ansøgning. Det er jo skønt! Blandt andet fordi det jo betyder, at Bornholm
nu har en reel chance for at opfylde sit mål om at være selvforsynende med grøn strøm i år
2025!
For det andet betyder garantistillelsen, at vi kan komme i gang. Den gør det nemlig muligt
for Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark at optage et banklån, der skal bruges
til at betale for de indledende undersøgelser, som skal fastlægge investerings‐ og
driftsomkostningerne for at kunne etablere og drive en kystnær havvindmøllepark ud for
Bornholm og også hvordan indtægtsgrundlaget kan forventes at komme til at se ud, dvs.
hvordan strømpriserne kan forventes at udvikle sig.
Straks efter pinse vil initiativgruppen derfor med garantistillelsen i hånden optage et
banklån hos Merkur Andelskasse. Merkur var den bank, der gav os det bedste tilbud, da vi
indhentede banktilbud først på året. Derudover synes Merkur Andelskasse, at vores projekt
lyder rigtig spændende og i tråd med Bankens værdier og bestræbelser på at hjælpe til med
at finansiere den grønne omstilling. Vi vil også indgå kontrakt med de konsulenter, vi har
valgt til at udføre de indledende undersøgelser, nemlig K2Management og A2Energy.
Det er vores forventning, at resultatet af de indledende undersøgelser ligger klar i starten af
juli måned. Viser de, at vi kan forvente en fornuftig projektøkonomi, kan vi så derfra tage
næste skridt og gå i gang med at forberede en egentlig forundersøgelsestilladelse til
Energistyrelsen, samtidig med at vi kan tage skridt til at etablere et bornholmsk
havvindmøllelaug, hvor vi håber, at alle jer og gerne også rigtig mange flere både borgere,
virksomheder og foreninger vil melde sig ind. Der bliver tale om et beskedent
indmeldelsesgebyr/kontingent, så alle kan være med!
For det tredje betyder garantistillelsen, at vi nu kan genoptage kontakten med de forskellige
andre initiativer og organisationer, som allerede inden jul viste interesse for samarbejde.

Det gælder naturligvis vores forsyningsselskab BEOF, som vil være en helt central
samarbejdspartner, og så gælder det en dansk virksomhed, der allerede har erfaring med
fleksibel produktion af brint gennem elektrolyse – en af de såkaldte power‐to‐X teknologier,
som kan gøre det muligt at anvende, lagre og omdanne den vindmøllestrøm, som vi ikke
selv kan bruge på Bornholm, når det blæser meget. Den brint kan så bruges som byggesten
for brændstof til den tunge landtransport, til vores færgedrift og måske også til vores fly.
Så selvom det nu ser ud til, at Ørsted og de andre store aktieselskaber som Mærsk, DSV osv.
foreslår at etablere et stort elektrolyseanlæg i nærheden af København med strøm fra nogle
mulige havvindmølleparker i Østersøen ud for Bornholm, så kan Bornholm måske alligevel
komme til at producere sit eget brintbaserede brændstof i fremtiden.
Og endelig gælder det de initiativer, som vi har kontakt med, der gerne vil etablere både
tang og muslingehaver i forbindelse med vores havvindmøller.
Det glæder vi os til og til sammen kan det blive noget, der sætter Bornholm på landkortet og
sætter ekstra skub på den positive udvikling, Bornholm allerede er inde i. Og ved at holde
fast i det lokale ejerskab, vil det ikke bare skabe lokale jobs, men også give en tiltrængt
indsprøjtning både til den private og til den offentlige økonomi på Bornholm.
“Hvad kan jeg gøre?” spørger du måske!
Ligenu er vi et sted mellem 400 og 500 personer, der har skrevet os op som interesserede i
at høre nyt om Bornholms Havvind og også hjælpe til med at sprede ordet om initiativet.
Hvis vi alle sammen opfordrer bare 5 personer, virksomheder eller foreninger til også at
skrive sig op, er vi lige pludselig mellem 2000 og 2500 interesserede. Det ville være en
kæmpe hjælp. For den dag – forhåbentlig her i løbet af sommeren – hvor det viser sig, at
vores projekt rummer en fornuftig projektøkonomi og vi derfor kan tage initiativ til
dannelsen af Bornholms Havvindmøllelaug, vil det være skønt at kunne komme ud til så
mange som muligt, så hurtigt som muligt. Derfor må du meget gerne opfordre din nabo, din
frisør, din tømrer og din familie til at suse ind på www.BornholmsHavvind.dk og skrive sig
op.
De bedste hilsner,
Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark

