Østerlars, den 23. juli 2019

Klima‐, energi‐ og forsyningsminister Dan Jørgensen
Holmens Kanal 20
1060 København K

Anmodning om frigivelse af det reserverede areal på Rønnebakke mhp. opførelse af en 100% lokalt og
folkeligt ejet kystnær havvindmøllepark, der vil stå færdig i 2025

Kære Klima‐, energi‐ og forsyningsminister Dan Jørgensen,

Det er med stor glæde, at vi noterer os Regeringens ambition om at reducere Danmarks drivhusgasudslip
med 70% senest i år 2030. Bornholm har som sit mål at være CO2 neutral og selvforsynende med grøn
strøm allerede i år 2025 og vil derfor gerne yde sit bidrag til at nå Regeringens ambition for Danmark.
Vi er en initiativgruppe1 af borgere og virksomheder på Bornholm, der siden slutningen af marts måned
2019 har arbejdet med udviklingen af en 100% lokalt‐ og folkeligt ejet kystnær havvindmøllepark på
Rønnebakke ud for Arnager på Bornholm. Det er et projekt, vi håber, alle bornholmske borgere og
virksomheder vil tage godt imod og blive medejere af.
Ejerskabet til havvindmølleparken er planlagt til at blive fordelt mellem tre typer af anpartshavere: i.
bornholmske borgere og ii. bornholmske virksomheder, der som investorer erhverver sig anparter i den
kystnære havvindmøllepark og dermed vil kunne tage ansvar for deres eget elforbrug; samt iii. en
almennyttig fond, der kommer til at eje den sidste del af anparterne og dermed sikre produktionen af den
resterende strøm, som det bornholmske samfund har brug for. Fonden stiftes og drives af et kommende
Bornholms Havvindmøllelaug, hvortil alle borgere og virksomheder for et beskedent beløb vil få mulighed
for at tegne medlemskab. Mens kapitalen til de første to‐tredjedele af anparterne således vil blive rejst fra
private (borgere og virksomheder), forventes kapitalen til den sidste tredjedel at blive rejst som lånekapital.
Forventningen er således, at den kystnære havvindmøllepark som en rentabel investering ikke alene vil
bidrage til et grønnere Danmark, men også gennem det lokale og bredt forankrede ejerskab vil bidrage til
en positiv økonomisk dynamik på Bornholm og således bidrage til et Danmark i bedre balance.
Sammen med de konsulenter, vi har rådført os med, forventer vi at udvikle en model, således at vi kan
indgå en aftale om køb af den producerede strøm (f.eks. som en PPA, Power Purchase Agreement) med
vores lokale forsyningsselskab, som så vil stå for den videre distribution af den producerede strøm til de
bornholmske forbrugere og virksomheder.

1

Initiativgruppen afholder stiftende generalforsamling den 29. juli 2019 i Arnager. På nuværende tidspunkt tæller
gruppen borgere, bosiddende tæt på såvel som længere fra Rønnebakke, personer fra Bornholms vindmøllesektor,
erhvervsliv, landbrug og iværksættersektor, Bornholms miljø‐ og energiforening, samt kommunalbestyrelse.
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Ligesom det øvrige Danmark, kan Bornholm se frem mod et stigende el‐forbrug. Samtidig forventer vi, at en
del af de allerede etablerede landvindmøller vil skulle nedtages fra år 2028 og frem. Samlet vurderer vi
derfor, at Bornholm vil få brug for en havvindmøllepark med en kapacitet på mellem 90 og 100 MW. På
baggrund af vores foreløbige dialog med nogle af Danmarks og måske verdens fremmeste uafhængige
projektudviklere inden for havvind er vi fortrøstningsfulde om, at en havvindmøllepark af denne kapacitet
vil rumme en positiv forretningscase og vil kunne opføres uden tilskud. Vi ønsker derfor at foretage de
egentlige forundersøgelser, der kan fastlægge de investerings‐ og driftsmæssige omkostninger for en sådan
havvindmøllepark på Rønnebakke, samt skabe et overblik over behovet for en opgradering af el‐
distributionsnettet på Bornholm og de dertil knyttede offentlige investeringer.
Som det vil være Ministeren bekendt, er Rønnebakke omfattet af reservationen af arealer til statslige
udbud af havvindmølleparker (jf. brev fra Energi‐, Forsynings‐ og Klimaministeren til Energistyrelsen dateret
28.8.2018, samt kort dateret 27.11.2018). Vi noterer os, at baggrunden for reservationen er ’at sikre den
samfundsøkonomiske mest hensigtsmæssige udnyttelse af havarealet’. På baggrund af ovenstående
projektbeskrivelse mener vi, at vores skitserede projekt til fulde opfylder dette hensyn. Samtidig noterer vi
os, at området har indgået som del af de seneste statslige udbud af havvindmølleparker, dog uden at andre
aktører har udvist interesse for opsætning af havvind på Rønnebakke.
Det er på denne baggrund, at vi med dette brev anmoder om frigivelse af det reserverede areal på
Rønnebakke med henblik på opsætning af en 100% lokalt‐ og folkeligt ejet kystnær havvindmøllepark, der
skal stå klar til drift i år 2025, således at vi kan påbegynde de nødvendige forundersøgelser, den egentlige
projektering, samt etablering af Bornholms Havvindmøllelaug. Ud over at gøre Bornholm selvforsynende
med grøn strøm og dermed bidrage til grundlaget for den nødvendige grønne omstilling, er det vores
forhåbning, at det skitserede projekt kan tjene som en samfundsøkonomisk model for fremtidige storskala
havvindsprojekter, en model, som også vil kunne have international interesse.
Vi står naturligvis til rådighed for yderligere uddybelse af de ovenfor beskrevne planer og ser frem til den
fortsatte dialog.

På vegne af initiativgruppen,

Helle Munk Ravnborg
Gamlevældevej 27
Østerlars
3760 Gudhjem
Telefon 2547 1657
helle.munk.ravnborg@gmail.com

Cc.

Winni Grosbøll, Borgmester, Bornholms Regionskommune
Johannes Nilsson, Kommunaldirektør, Bornholms Regionskommune
Rasmus Sielemann Christensen, Direktør, Bornholms Energi og Forsyning
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