Pressemeddelelse:

Borgermøde om Energiø Bornholm: Dialog om
højspændingsstation og kabelføring
Tirsdag den 26. april 2022 afholdes borgermøde om Energiø Bornholm – med særligt fokus på det
udpegede bruttoområde for højspændingsstationen og mulige steder til kabelføringen.
Alle borgere på Bornholm samt øvrige interesserede bydes velkomne til at deltage i borgermøde om
Energiø Bornholm. Bag borgermødet står Bornholms Regionskommune, Energistyrelsen og Energinet, der
vil stå klar til at uddybe den nuværende fase i etableringen af energiøen, de overordnede planer og besvare
spørgsmål.
Arrangementet vil have ekstra fokus på det bruttoområde, der er udpeget til placeringen af
højspændingsstationen samt de nedgravede kabelkorridorer, der vil forbinde højspændingsstationen med
havvindmølleparkerne og med Sjælland og forventeligt Tyskland.
Borgmester Jacob Trøst åbner borgermødet klokken 16.30, og herefter kommer repræsentanter fra
Energistyrelsen, Energinet og Bornholms Regionskommune med nogle korte oplæg. Omkring klokken 17:00
fortsætter borgermødet som et åbent hus-arrangement med forskellige dialogstande, hvor det er muligt at
stille spørgsmål og få svar fra oplægsholderne og de deltagende repræsentanter fra Bornholms
Regionskommune, Energinet og Energistyrelsen.
Temaerne på standene vil blandt andet være:
-

Energistyrelsens overordnede planer for Energiø Bornholm og høring af mulighed for øget
mølletæthed (’overplanting’)
Bornholms Regionskommunes proces og det aktuelle debatoplæg, der er i høring
Energinets planlægning af byggeriet af Energiøen

Borgmester håber på stort fremmøde
Borgmester Jacob Trøst ser frem til borgermødet, som han understreger vigtigheden af.
”Med så stort et projekt er det helt afgørende, at bornholmerne bliver set og hørt i processen. Derfor glæder jeg mig
til, at vi igen kan invitere øens borgere til en snak om Energiø Bornholm, og jeg håber på et stort fremmøde” udtaler
Jacob Trøst.
Energiø Bornholm vil forandre Bornholm de næste mange generationer, og det understreger vigtigheden af løbende
dialog, som for eksempel borgermøder, fortæller borgmesteren:
”Energiøen skaber muligheder for flere jobs, nye virksomheder og flere tilflyttere. Men der er lang vej igen, før alt det
bliver til virkelighed. Imens skal vi sikre, at alle relevante forhold omkring opførslen af energiøen bliver belyst”, siger
Jacob Trøst.

Tid og sted
Tirsdag den 26. april kl. 16:30 til 18:30 i Aakirkeby-Hallerne, Grønningen 3, 3720 Aakirkeby.
Bornholms Regionskommune byder på kaffe og lidt snacks. Tilmelding eller presseakkreditering er ikke
nødvendig.
Yderligere information om Energiø Bornholm på www.energiobornholm.dk
De konkrete høringsoplæg kan ses på:
-

Bornholms Regionskommunes høring af debatoplæg:
https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=67
Energistyrelsens høring om øget mølletæthed (’overplanting’):
https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paahavvindmoelleomraadet/danmarks-energioeer-1

Yderligere information om borgermødet hos kommunikationsmedarbejder Martin Hansen. Telefon: 20 42
83 66.
Fakta om højspændingsstationen og kabelføringen
Fra marts til oktober 2022 foretager Energinet feltundersøgelser af området, hvor højspændingsstationen
skal placeres. Feltundersøgelserne foretages for at undersøge, hvordan byggeriet kan tage størst muligt
hensyn til natur, miljø og omkringboende. Samtidig vil kortlægningen være en vigtig del af grundlaget til
myndighedsgodkendelsen af Energiø Bornholm.
I den forbindelse har Energinet udpeget et bruttoområde, hvor højspændingsstationen skal placeres
indenfor. Bruttoområdet, som er på cirka 260 hektar, er i første omgang større end det område, som til
sidst bliver udpeget til opførslen af højspændingsanlægget.
Det endelige område til stationen vil fylde cirka 70-90 hektar, inklusive areal til afskærmende beplantning,
håndtering af overfladevand, hegn, adgangsveje mm. Indenfor dette område vil der komme elektriske
komponenter både i store bygninger og i fri luft.
Kortet herunder viser mulige områder til etablering af de kabelkorridorer (røde og orange arealer), hvor der
skal graves kabler ned til og fra højspændingsstationen. De steder, hvor der undersøges for ilandføring af
kabler ved kysten er vist med de gule streger langs kysten. Bruttoområde for placering af
højspændingsstation er vist med et gult omrids nord for Søndre Landevej.

Kilde: Energinet, kort over planlægnings-arealer til højspændingsstation og kabelkorridorer ved Energiø
Bornholm

