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Støtteerklæring til etablering af en kystnær havvindmøllepark  

 

Danmark har for nyligt vedtaget en ambitiøs klimalov, der sætter mål for nedbringelsen af Danmarks udledning 

af klimagasser og understreger, at det haster med den grønne omstilling.  

 

Bornholms Regionskommune ser det som sin opgave at bidrage til, at Danmark indfrier sine klimaambitioner. 

Som en del af Bright Green Island visionen og Bornholmermålene, er det således Bornholms 

Regionskommunes mål at være selvforsynende med grøn og bæredygtig strøm allerede fra år 2025, og 

kommunen arbejder aktivt med at fremme en omstilling af vores energiforbrug til såvel procesenergi, som til 

opvarmning og transport over mod grønne og bæredygtige energiformer. Derfor ønsker vi aktivt at fremme en 

omstilling over mod grøn strøm som energiform inden for de nærmeste år og forventer således et øget 

strømforbrug i takt med at forbruget af fossil energi udfases. 

 

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2019 at igangsætte udarbejdelsen af en ny energipolitik og -strategi for 

Bornholm. Et af de scenarier, som undersøges som led i arbejdet, er etableringen af den 100 MW kystnære 

havvindmøllepark, som en gruppe borgere, har taget initiativ til, bl.a. med støtte fra Energistyrelsens 

Garantiordning.  

 

En 100 MW kystnær havvindmøllepark vil ikke alene gøre det muligt for Bornholm at blive selvforsynende med 

grøn og bæredygtig strøm allerede i år 2025. Den vil også, gennem det lokale ejerskab bidrage til Bornholms 

samlede økonomi og til fortsat at gøre Bornholm attraktiv for udviklingen af nye indsatser med henblik på at 

udvikle fremtidens løsninger på integration af forskellige energiformer samt for lagring og omdannelse af 

havvindstrøm. Initiativet vil således være en oplagt mulighed for at drage erfaringer med henblik på den videre 

udvikling af Bornholm som energiø. Samtidig viser de foreløbige resultater af de analyser, som er blevet udført 

som en del af udviklingen af en ny energipolitik og -strategi for Bornholm, at den strøm, som en 100 MW 

kystnær havvindmøllepark ud for Bornholm vil producere, kan rummes inden for de rammer, som den 
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eksisterende kabelforbindelse til Sverige udgør under forudsætning af en elektrificering af dele af det 

bornholmske samfund.  

 

Endelig er det for mig som borgmester en glæde at notere mig den opbakning som det lokale initiativ til 

etableringen af en lokalt- og folkeejet kystnær havvindmøllepark ud for Bornholm har opnået, både blandt 

borgere og virksomheder, herunder Bornholms landbrugserhverv. Det bestyrker mig i den bornholmske 

befolknings ønske om at bidrage til den grønne omstilling. 

 

Imidlertid afhænger Bornholms mulighed for at blive selvforsynende med grøn og bæredygtig strøm i år 2025 

og derved på en meningsfuld måde sætte fart på den grønne omstilling af, at det område, hvor Initiativgruppen 

for Bornholms Havvindmøllepark ønsker at opsætte en 100 MW kystnær havvindmøllepark, frigives. Det drejer 

sig om området Rønnebakke, beliggende 8-10 km fra Bornholms sydkyst, som i dag er omfattet af en tidligere 

statslig energireservation med henblik på evt. fremtidige statslige udbud af kystnære havvindsprojekter.  

 

Derfor er det også med min fulde støtte, at jeg anbefaler, at Folketinget bestræber sig på at imødekomme 

Initiativgruppen for Bornholms Havvindmølleparks ønsker om frigivelse af de kystnære områder, der i dag er 

underlagt en statslig energireservation, herunder det ovenfor nævnte Rønnebakke-område, med henblik på at 

muliggøre etablering af kystnære havvindmølleparker under den såkaldte åben-dør ordning, med de tilknyttede 

betingelser om kommunal opbakning og lokal inddragelse, som Initiativgruppen foreslår.  
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