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Orientering om godkendelse af Energinets ansøgte projekt ”Energiø Born-

holms elinfrastruktur” 

Energinet har den 31. marts 2022 indsendt en ansøgning om godkendelse af 

Energiø Bornholms elinfrastruktur efter § 4, stk. 3, i lov om Energinet jf. § 20, 

stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1067 af 28. maj 2021 om systemansvarlig virk-

somhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. 

 

Projektet skal sikre, at Energinet etablerer det kollektive transmissionsnet og 

dertilhørende elektriske anlæg, som skal forbinde Energiø Bornholm til eltrans-

missionsnettet i Danmark. Konkret består projektet af etableringen af en 245 km 

jævnstrømsforbindelse mellem Bornholm og Sjælland og etableringen af to 400 

kV-stationer med omformeranlæg på henholdsvis Bornholm og Sjælland.  

 

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget modtog den 20. juni 2022 en skriftlig re-

degørelse om projektet. Derudover blev udvalget orienteret om projektet ved en 

teknisk gennemgang ved Energinet den 22. juni 2022. Udvalget har i svarbrev 

af den 22. juni anmodet om at blive orienteret om ministerens afgørelse, når an-

søgningen er færdigbehandlet.  

 

Den 29. august 2022 blev der indgået politisk Tillægsaftale om Energiø 

Bornholm 2022, hvor Energiø Bornholm udvides fra 2 til 3 GW. Der er i tillæg 

hertil den 26. juli 2022 indgået en politisk aftale med Tyskland om, at Tyskland 

tilsluttes Energiø Bornholm. Det er en forudsætning i Energinets ansøgning, at 

der indgås aftale med den tyske TSO, 50Hertz, om fordeling af ejerskab, 

omkostninger og indtægter. Der pågår fortsat forhandlinger mellem Energinet og 

50Hertz herom.  

 

På baggrund af den politiske aftale med Tyskland har Energinet foretaget en fo-

reløbig vurdering af de budgetmæssige konsekvenser med afsæt i de i aftalen 

fastsatte principper for fordeling af ejerskab, omkostninger og indtægter. Base-

ret på principperne i den politiske aftale med Tyskland vurderer Energinet fore-

løbigt, at anlægsbudget for Energinets del af projektet reduceres som følge af 

den delfinansiering, der er lagt til grund for anlægget på Bornholm. Følgelig vil 

Energinets anlægsbudget efter principperne i den politiske aftale reduceres fra 
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16,9 mia. DKK til ca. 13,9 mia. DKK ekskl. risikoomkostninger. Derudover for-

ventes Energinets afledte driftsomkostninger reduceret fra 121 til 114 mio. DKK 

årligt. 

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har færdigbehandlet Energinets ansøg-

ning om projektet ”Energiø Bornholms elinfrastruktur”, og jeg kan orientere ud-

valget om, at jeg dags dato har godkendt Energinets ansøgning. Projektet skal 

gennemføres i overensstemmelse med beskrivelserne i materialet, der er frem-

sendt til brug for sagens behandling, herunder valg af teknisk løsning og øvrige 

forudsætninger, der fremgår af Energinets business case for projektet. Såfremt 

der sker væsentlige ændringer af projektet, skal dette meddeles Klima-, Energi- 

og Forsyningsministeriet uden unødige forsinkelser med henblik på særskilt 

godkendelse af ændringerne. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Dan Jørgensen 

 


