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Utfordringer for sosialt inkluderende utbygging av vindkraft

FNs klimapanels (IPCC) siste rapport viser
at, hvis den globale oppvarmingen skal
begrenses til 1,5 °C over før-industrielt
nivå, så forutsetter dette en rask og bred
overgang, på tvers av alle sektorer, til et
bærekraftig lavutslippssamfunn.
Fornybare
energikilder
spiller
en
viktig rolle i overgangen til et
fornybart energisamfunn. I tråd med
Parisavtalens målsettinger, bør fornybare
energiressurser stå for 70-85% av
den globale elektrisiteten innen 2050.
EU-organene
(Europakommisjonen,
Europaparlamentet og Rådet) kom
til politisk enighet i juni 2018 om å
oppjustere det tidligere EU-målet på
27% til et nytt bindende 2030-mål for
fornybar energi på 32%. Målet inneholder
en klausul om at det skal oppjusteres
innen 2023.
Vindkraft kan bidra til å nå disse målene,
men dette potensialet utnyttes ikke
nok. Mangelen på sosial aksept er blant
de største barrierene for utbygging av
vindkraft. Hvordan lokalsamfunn ser på
sosiale, miljømessige og økonomiske
innvirkninger kan i stor grad påvirkes av
måten innbyggere involveres og lyttes til,
både i planleggingsfasen, og i konsesjonsog
implementeringsprosessene
av
nye
vindkraftprosjekter.
Hvorvidt
lokalsamfunnet får mulighet til å tjene på
utvinningen økonomisk kan også være
med på å påvirke.

Fra utfordringer til løsninger
Sosial aksept for fornybare energikilder er
sentralt i overgangen til et nytt energisystem.
Dette gjelder spesielt vindkraft, ettersom
vindturbiner, på grunn av turbinenes
størrelse og antatte konsekvenser, ofte fører
til betydelig lokal motstand. Dette kan bidra
at vindkraft ikke blir tilstrekkelig utnyttet.
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WinWind-prosjektet
fokuserer
på
vindkraftfattige regioner – regioner
der vindenergi er betydelig lavere en
gjennomsnittet i EU. Sachsen og Thüringen
i Tyskland, Lazzio og Abruzzo i Italia, Latvia,
Norge, Warmian-Masurian-provinsen i
Polen og Balearene i Spania er regioner
vi ser på for å undersøke betingelser som
påvirker sosial aksept for vindkraft.
WinWind
har
identifisert
viktige
utfordringer langs tre sammenhengende
dimensjoner for bærekraftig utvikling:
miljø (jordkloden), økonomi (velstand) og
det sosiale (befolkning).
Disse barrierene forutsetter integrerte
tilnærminger slik at lokalsamfunnet
inkluderes og deltar underveis – hele
veien fra planlegging til implementering.
For å skape sosial aksept for vindkraft,
må det også utvikles fleksible løsninger

basert på lokalsamfunnets behov og
særegenheter.
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WinWind Factsheet #1: Utfordringer for sosialt inkluderende utbygging av vindkraft

Lokale miljøutfordringer

WinWind-region
(år)

Utbygging av vindkraft krever ofte bruk
av store landområder, noe som fører til
synlige endringer på landskapet. Selv om
den lokale aksepten for nye vindturbiner
er kontekstspesifikk, kan innvirkningen
på landskapets estetiske kvalitet, og
oppfatningen av landskapets verdi og
kulturarv, trigge motstand i befolkningen..
• De fleste regionale reguleringer
inneholder bestemmelser for regional
planlegging og begrensninger
for arealbruk. Slike reguleringer
identifiserer også naturvern og
vernede områder som ikke kan brukes
til vindkraftproduksjon. Vernede
landskapsområder og kulturarvområder
blir ofte definert, så vel som reguleringer
som identifiserer begrensninger
og avstand mellom bosettinger og
vindturbiner. Ved å offentliggjøre
slik informasjon, og rådføre seg med
lokalsamfunn, kan mulige konflikter
reduseres.
Hensynet til dyreliv, og hvordan
vindkraftutbygging påvirker dette, spiller
også en rolle for sosial aksept for vindkraft.
Det hevdes ofte at vindturbiner påvirker
dyrearter som fugler, flaggermus og
beitende rein. Dødelighetsraten for dyreliv
er bevist høyere som følge av fossile
brenselanlegg og biltrafikk, sammenlignet
med
fornybare
energiteknologier.
Kunnskap om dette kan påvirke sosiale
aksept for vindkraft.
• Vindkraftutvikling, som andre
utbyggingsprosjekter, må holde fast ved
og respondere på lokale miljøforhold og
standarder. Spesifikke krav vedrørende

Befolkning
/km2

Antall installerte
vindturbiner

Installert elektrisk
kapasitet (MW)

Sachsen (2017)

221

891

1,199

Thüringen (2017)

133

834

1,295

Lazzio (2016)

342

46

52.5

Abruzzo (2016)

121

121

232

Latvia (2017)

30

Norge (2017)

14

468

1,188

Warmian-Masurianprovinsen (2017)

59

43

354.3

Balearene (2016)

220

4

3.68

Vindkraftanlegg i WinWind-regioner vs befolkningstetthet

konstruksjon av vindturbiner bør
inkluderes i områder og regioner med
gode muligheter for vindkraftutbygging.
I tillegg krever nye vindparker ofte ny
infrastruktur, som for eksempel nye
veier, som igjen kan føre til oppdelte
beiteområder. Dette kan føre til misnøye
blant bønder og grunneiere.
• Det må gjennomføres
miljøkonsekvensutredninger av
vindkraftprosjekter. Det er forskjeller i
hvordan slike konsekvensutredninger
gjennomføres i ulike land. Til
tross for slike forskjeller må slike
forhåndsutredninger vise virkningene av
hvert vindenergiprosjekt. Høringer av
alle sentrale parter og aktører bør alltid
inkluderes i forbindelse med utviklingen
av nye prosjekter.

Bærekraftig
utvikling
Sosial
dimensjon
(befolkning)
Virkninger av vindkraft og bærekraftig utvikling

Lokale økonomiske
utfordringer
En sentral barriere for utbyggingen av
vindkraft er innvirkningen på lokal økonomi,
og spørsmålet om hvordan de økonomiske
gevinstene fordeles.
Mange samfunn i Europa har vært
positive til vindkraftutvikling på grunn
av muligheten til å modernisere den
lokale økonomien, og som en kilde til nye
sysselsettingsmuligheter.
Vindkraftverk
kan for eksempel bli oppfattet som «hjulet»
som kan bidra til å reversere en svekket
lokaløkonomi.
Mens kommunalt eierskap av vindparker
gjerne blir oppfattet som fordelaktig for
lokalsamfunnet, er det også tilfeller hvor
kommuner kan mangle nødvendig kapasitet
for å støtte etableringen av selvforsynte
fornybare energisamfunn (dvs. juridiske
enheter, hovedsakelig bestående av
husholdningskunder, som kan produsere,
forbruke, lagre og selge fornybar energi).
I tillegg kan mekanismer for deltagelse
både i beslutningstaking, og i økonomiske
og sosiale fortjenester, i stor grad påvirke
den sosiale aksepten.

Miljødimensjon
(planeten)
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Økonomisk
dimensjon
(velstand)

• EUs nye fornybardirektiv pålegger
medlemslandene å etablere rammevilkår
som legger til rette for utviklingen av
fornybare energisamfunn. Hensikten
er å gjøre det enklere å etablere lokale
selvforsynte energisamfunn og initiativ
ledet av lokalsamfunnet.
• Mekanismer som fordeler fordeler av
vindkraftprosjekter og som legger til
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rette for at lokalsamfunnet kan tjene
på å ha en vindpark hos seg (f.eks. et
lokalt fond), kan bidra til å påvirke sosial
aksept.
Individuell økonomisk gevinst og avkastning
er blant de mest suksessfulle driverne
for aksept, og bør ikke undervurderes.
Slike mekanismer bør spesielt tas hensyn
til i tilfeller der vindturbiner kan påvirke
boligpriser og eiendomsverdier negativt,
enten før eller etter utbyggingen.
• Direkte innbyggerdeltagelse bør starte
tidlig, med den lokale og regionale
arealplanleggingsprosessen og
utvelgelsen av vindturbinsoner, og
fortsette gjennom alle stadier av den
offisielle konsesjonsprosessen.
• Tilrettelegging av lokalt eierskap
gir enkeltpersoner en måte å få
direkte tilgang til verdiskapingen av
kraftproduksjonen. Ved å muliggjøre
eller støtte ulike løsninger for
organisering, som for eksempel
forbrukersamvirker, kan lokalsamfunnets
interesse for å akseptere vindkraft økes.
I mange samfunn er folk bekymret for det
visuelle, som vindkraft ødelegger for. Dette
gjelder spesielt i områder der turisme
utgjør en betydelig del av lokaløkonomien.
En utfordring er å forsøke å plassere
vindturbiner i mindre turistpregede
områder, og å kommunisere og vise hvordan
vindturbiner ofte oppfattes mer positivt
enn andre industrielle konstruksjoner, eller

ved å demonstrere at vindturbiner også
kan føre til nye former for turisme.
• Oppfatningen av negative virkninger
reduseres når den økonomiske
gevinsten er fordelt slik at lokalt
næringsliv kan få økonomiske
muligheter av at vindkraft bygges ut.
Et rammeverk som muliggjør effektiv
innbyggerdeltagelse i energikooperativer
eller lignende samfunnsledete initiativer
kan bidra til at potensialet for vindkraft
kan utnyttes. Det gjelder både aksept
av fornybare energikilder og lokale
investeringer.
• Gjennom lokalt eide og samfunnsledete
prosjekter vil inntektene både forbli og
reinvesteres i lokaløkonomien, noe som
kan generere en positiv sirkel.
• Nasjonale og regionale støtteordninger
for fornybar energi bør inneholde
og ta hensyn til de spesifikke
betingelsene til lokale energisamfunn
som er selvforsynte med kraft, slik
at lokalsamfunn kan garanteres en
rettferdig tilgang til fordelene.
Målet er å sørge for at innbyggerne får
muligheten til å bli aktive forbrukere
(f. eks. «prosumers») i overgangen til
et lavutslippssamfunn, og i tråd med
bestemmelsene i EUs nye fornybardirektiv.
EUs nye fornybardirektiv identifiserer
tydelig
rollen
til
innbyggere
og

energisamfunn som er selvforsynte
med
kraft
gjennom
bestemmelsen
nedsatt i Artikkel 22. Artikkelen pålegger
medlemsland å utvikle regulerende
rammeverk på nasjonalt nivå, som muliggjør
energisamfunn og innbyggerinvolvering.
Dette inkluderer å fjerne reguleringer som
begrenser desentraliserte energisystemer,
også på tvers av grenser, og etableringen
av et
tettere
samarbeid
mellom
systemoperatører og selvforsynte områder.

Lokale sosiale utfordringer
Vindkraft kan anses som svært ødeleggende
for lokalt landskap, som en trussel for
lokal kulturarv, og som noe som påvirker
de sosiale byggesteinene lokalsamfunnet
består av.
På samme måte som når andre nye
teknologier har blitt introdusert, oppstår
ofte bekymringer om at utviklingen av
vindkraft kan påvirke helse og velferd
på en negative måte. Mens den målbare
helsepåvirkningen alltid vil være avhengig
av kontekst, har overordnede studier
vist liten sammenheng mellom økt antall
vindturbiner og økt antall rapporteringer
om negative helseeffekter.
• Oppfatningen av negative virkninger når
det gjelder støy, skyggekasting, iskasting
og elektromagnetiske felt kan reduseres
ved å legge til rette for at innbyggere
kan oppleve andre vindparker og ved å
gjøre dem kjent med vindkraftteknologi.

Bilde: Dreamstime / Ivan Kruk

3

WinWind Factsheet #1: Utfordringer for sosialt inkluderende utbygging av vindkraft

Konstruksjoner eller besøk av
prototype-anlegg utviklet av offentlige
myndigheter på nasjonalt eller lokalt
nivå, kan være en måt å imøtekomme
uro knyttet til slike virkninger.
Vindkraftutvikling er også direkte relatert
til kulturarv og i hvilken grad en ny
vindpark er ødeleggende for landskap eller
for kulturelle og historiske landemerker i
nærheten. Interessen til lokalsamfunn, og
spesielt minoriteter, og deres tradisjonelle
bruk eller relasjon til et gitt geografisk
område, må tas hensyn til.
• For å unngå tilbakeslag senere i
prosessen bør det gjennomføres
en integrert vurdering av kulturarv,
natur og landskap som en del av
miljøkonsekvensutredningen.
• Alle involverte aktører som kan påvirkes
av vindkraftutbyggingen må inkluderes i
prosessen, inkludert minoriteter og mer
sårbare deler av samfunnet.
• Folk bør engasjeres i høringer allerede
i planleggingsfasen, og være pådriver
for en grundig undersøkelse av hvordan
vindkraftutbygging best kan integreres
i landskapet uten å true den estetiske

verdien og fritidsmulighetene, som
landskapet og det kulturelle miljøet
består av.

Myndigheter på ulike nivåer og på tvers
av sektorer må jobbe sammen for at
barrierer for sosial aksept skal reduseres.

I noen tilfeller har vindturbiner blitt assosiert
med politisk og økonomisk korrupsjon,
noe som delvis har resultert i at regionale
og lokale representanter har besluttet å
stoppe utbyggingen av vindkraft.

• sørge for stabile og gunstige
reguleringer som er i stand til å
garantere samfunnsdeltagelse, fordeling
av økonomiske gevinster og eierskap av
vindkraftprosjekter;

• Graden av lokalt eierskap kan være en
viktig faktor. Fordelingen av gevinster bør
peke på hensyn utover det økonomiske
aspektet, slik at sosiale hensyn slik som
korrupsjon også tas hensyn til.

• dele kunnskap og slå ned på falsk
informajson om for eksempel antatte
miljøvirkninger som følge av vindkraft
ved å engasjere befolkningen;

Fra løsninger til muligheter
Sosialt inkluderende tilnærminger til
implementeringen av vindkraft representerer
en viktig driver for å øke det bærekraftige
markedsopptaket av vindkraft.
De sørger for muligheten for ulike aktører
til å utvikle fordelaktige og tilfredsstillende
løsninger i felleskap. Uavhengig av om
aktørdeltagelsen skjer på en formell eller en
uformell måte, så er en kontinuerlig dialog
mellom beslutningstakere, utbyggere, og
lokalsamfunnet avgjørende.

• gjøre sosial inkludering til et kriterium
for å vurdere levedyktigheten til et
vindkraftprosjekt.
Referanser og mer informasjon
om kildene:
Linnerud, K., S. Aakre, M. D. Leiren
(2018a) Technical and socio-economic
conditions. A literature review of social
acceptance of wind energy development,
and an overview of the technical,
socio-economic and regulatory starting
conditions in the wind energy scarce
target regions. Deliverable 2.1 of the
Winwind project.
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