
Drivere for sosialt inkluderne utbygging av vindkraft

FACTSHEET #2

Vellykkede strategier for å styrke lokalt 
forankret sosial aksept for vindkraft er 
sterkt knyttet til den lokale konteksten 
og de forholdene som motstand mot 
vindkraftprosjekter oppstår under. Disse 
forholdene kan variere betydelig. Selv om 
tiltak for å overkomme hindringer mot 
sosialt inkluderende utbygging av vindkraft 
kan variere rundt omkring i Europa, så er 
det noen få, felles nøkkelfaktorer som gjør 
seg gjeldende overalt.

WinWind-prosjektet har gjort en 
komparativ analyse av ti casestudier fra 
ulike land i Europa, og har undersøkt 
graden av påvirkning og betydning til 
flere ulike drivere som har hatt en rolle 
når det gjelder å komme over hindringer 
mot sosial aksept. 
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Bilde: Unsplash/ taz-b-k

WinWind definerer en driver som 
en faktor som gjør seg gjeldende 
eller er tilstede i flere kontekster, 
og som på en positiv måte påvirker 
den sosiale eller lokalt forankrede 
aksept for vindkraftprosjekter. 

Ved å analysere ulike praksiser har 
WinWind identifisert 14 drivere for sosial/
lokal aksept for vindenergi (se tabell). De 
mest effektive driverne vi har identifisert 
omhandler tre sentrale elementer: 
prosessuell deltakelse, økonomisk 
deltakelse og tillit.

Vindkraftprosjekter støter ofte på 
samfunnsmessige, økonomiske eller 
miljømessige utfordringer som kan 
forhindre at de blir realisert. Disse 
barrierene kan likevel fort bli omgjort til 
muligheter dersom man klarer å finne 
løsninger som tar hensyn til lokale behov 
og den lokale konteksten. 

Kategori Driver Nummer

Tekniske kjennetegn Teknologisk innovasjon 4

Miljø Landskap 9

Miljø Biologisk mangfold 8

Miljø Drivhusgassutslipp 4

Økonomisk deltakelse Påvirkning på den lokale økonomien 18

Økonomisk deltakelse Aktiv økonomisk deltakelse 8

Økonomisk deltakelse Passiv økonomisk deltakelse 17

Individuelle kjennetegn Identifisering og eierskap 7

Prosessuell deltakelse Åpen og ærlig kommunikasjon 20

Prosessuell deltakelse Formell prosessuell deltakelse 14

Prosessuell deltakelse Uformell prosessuell deltakelse 17

Marked Forsyningssikkerhet 7

Styring Politisk lederskap 14

Tillit Troverdighet / Tillit 13

Tabell: De hyppigste driverne for aksept i de eksemplene som WinWind har sett nærmere 
på. Tabellen viser de viktigste driverkategoriene som prosjektet har identifisert, samt den 
samlede betydningen av bestemte drivere på tvers av eksemplene. Betydningen av de 
ulike driverne er rangert i kollonnen «nummer». Jo høyere nummer, jo større betydning har 
denne driveren hatt, og jo større er dens potensielle betydning for å øke sosial aksept. For 
mer informasjon om prosjektets metodikk, se WinWind-rapporten Deliverable 4.3. 



Økonomiske drivere 

Positiv effekt for lokaløkonomien 

Sosialt inkluderende vindkraftprosjekter 
kan føre til betydelig merverdi lokalt 
og regionalt: alt fra skatteinntekter til 
kommuner til økt aktivitet for lokale 
bedrifter og økt lokal sysselsetting. 

a Innbyggere og lokalsamfunn kan delta 
direkte og utøve sin rett til å velge hva 
slags energi de forbruker og kjøper, og 
til å favorisere den som er produsert 
lokalt og på en bærekraftig måte.

a  Innbyggere kan også indirekte 
nyte godt av etablering av 
vindkraftprosjekter, for eksempel 
gjennom utleie av tomter eller 
gjennom avtaler om lavere strømpriser. 

Lokale stiftelser og fond er effektive måter 
å kanalisere inntekter til lokalsamfunnet på.

a Gunstige reguleringsrammeverk og 
økonomiske insentiver som legger til 
rette for direkte innbyggerdeltakelse 
i produksjonen, forbruket og 
distribusjonen av energi er av 
avgjørende betydning for å fremme 
aksept.

a  Lokale myndigheter opptrer som 
informant, megler og økonomisk 
interessent, men dersom de skal ta 
disse rollene må det tilrettelegges for 
det.
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Skattekutt og 
landskapsforpliktelser på Sardinia

Gjennom en deltakende tilnærming 
har utvikleren, lokale myndigheter 
og lokalsamfunnet gått sammen 
for å sikre at 2 % av brutto årlige 
inntekter for hver kilowattime 
produsert går til den lokale 
kommunen. Dette har muliggjort 
mer enn 20 forskjellige typer 
sosiale intervensjoner lokalt, og 
innbyggerne har selv fått bestemme 
hvordan midlene skal bli brukt.

Vindkraftanlegg i Schleswig-Holstein 
som eies av lokalsamfunnet 

Når det gjelder de tre 
vindkraftanleggene i den tyske 
delstaten Schleswig-Holstein som 
eies av lokalsamfunnet, så eies disse 
hovedsakelig av lokale bønder. For 
disse ble også egne modeller for 
tomteleie utviklet av landeierne i 
samarbeid med innbyggerne, og 
disse sørger for at tomteeiere som 
eier jord like i nærheten av turbinene 
også får noe av leieinntektene. I et 
av disse tilfellene ble det innført et 
system som gjør at 1 prosent av de 
årlige inntektene går til en lokal ideell 
organisasjon. For de to andre ble det 
opprettet lokale stiftelser som støtter 
bl.a. lokale energisparingstiltak. 

Bilde: ENEA

Bilde: Bürgerwindpark Neuenkirchen

Kooperativet 
Som Energia 

Med mer enn 50.000 medlemmer 
er Som Energia det første, og nå 
også det største energikooperativet 
i Spania. Som Energias nøkkel til 
suksess har vært å garantere at 100 
prosent av energien de selger til 
medlemmene er fornybar.

Bilde: Som Energia

Serviceenheten til 
Thüringen Wind Energy

Enheten støtter grunneiere og 
berørte kommuner så tidlig som 
mulig i prosessen ved å tilby gratis 
rådgivningstjenester. Enheten bidrar 
til økt aksept for vindkraft ved å 
sikre bred tilgang til informasjon, 
og ved å fremme utviklingen 
av mekanismer for fordeling av 
fordelene. I den tyske delstaten 
Thüringen ble det i perioden 2014-
2018 skapt rundt 3.000 nye jobber i 
vindenergisektoren. Jobbskapningen 
skyldes hovedsakelig effektiv 
offentlig planlegging, men det blir 
antatt at serviceenhetens arbeid har 
hatt en indirekte effekt.

Bilde: Servicestelle Windenergie Thüringen

a  Opprettelse av nye, lokale 
arbeidsplasser er blant de mest 
effektive måtene å styrke lokal aksept 
for vindkraft på (og er mer effektiv 
enn å forbedre lokal infrastruktur). 
Utviklere bør pålegges å demonstrere 
de maksimale effektene av prosjektet 
for lokalsamfunnet.

a  Utsikten til å finansiere 
samfunnsprosjekter av lokal interesse 
med en prosentandel av inntektene 
fra et vindkraftprosjekt er svært 
attraktiv for lokalsamfunnet.

Innbyggerdeltakelse

Aktivt innbyggerengasjement både når det 
gjelder eierskap og finansiering av vindkraft 
kan være nøkkelen til å skape sosial aksept. 
Slik deltakelse kan fremmes gjennom ulike 
juridiske former for innbyggerdeltakelse. 



Samfunnsmessige drivere

Politisk lederskap og forpliktelse 

Lokale ledere og lokale politiske 
forpliktelser og motivasjon for å oppnå 
sosial aksept er av vesentlig betydning.

Ordførere og “lokale helter” fungerer som 
endringsagenter, meglere og visjonærer for 
sosialt inkluderende utvikling av vindkraft. 
De har en viktig rolle når det gjelder 
å samle motstandere og forkjempere 
sammen for konstruktiv dialog. Det å 
ha en lokal leder som er forkjemper for 
prosjektet har vist seg å være avgjørende 
for å overvinne mulige hindringer og sikre 
at prosjektet blir realisert.

a  Engasjement blant lokale ledere 
og aksept blant opposisjonen kan 
sikre at vindkraftprosjekter blir en 
del av de lokale myndighetenes 
overordnede strategi for å sørge for 
en mer bærekraftig energifremtid. 
Dette garanterer ikke bare bedre 
integrasjon av politikk og tiltak, men 
også muligheten til å jobbe sammen 
med resten av lokalsamfunnet mot et 
felles mål.
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Kommunen 
Kisielice i Polen

I den polske byen Kisielice har 
ordføreren hatt en klar visjon for en 
bedre fremtid for både innbyggerne 
og lokaløkonomien. Ordføreren har 
ikke bare hatt rollen som lokal leder, 
men har også fungert som en megler 
mellom utviklere og innbyggere, og 
har derfor bidratt til å finne måter 
å finansiere og bygge ut de lokale 
vindkraftprosjektene på, samt til å 
promotere disse internasjonalt.

Bilde: Municipality of Kisielice

Tillit og troverdighet 

Stor grad av tillit mellom alle involverte 
interessenter er av vesentlig betydning. 
Effekten av tiltak som øker troverdigheten 
til både utviklere og lokale myndigheter 
bør ikke undervurderes.

a  Frivillige forpliktelser, selvpålagte 
etiske normer og merkingstiltak 
kan bidra til bedre samarbeid 
og kommunikasjon mellom 
lokalsamfunnet og prosjektutviklerne. 

a  Lokale kommuner bør være proaktive 
når det gjelder å engasjere seg i 
vindkraftprosjekter, og bør også 
investere noen av sine egne midler 
i disse som en måte å lede med 
eksempel på, og for å demonstrere at 
de har tillit til et bestemt prosjekt.

Oppgradering av 
vindkraftverk i Abruzzo

I den italienske regionen Abruzzo, 
har utviklere blitt enige om 
noen selvpålagte etiske normer 
som beskriver viktige hensyn 
de må ta og prinsipper de må 
respektere når de utvikler lokale 
vindkraftprosjekter. Disse har 
fungert som en forsikring for 
lokalsamfunnet om at mange 
av deres bekymringer ikke vil 
bli ignorert. Som et resultat av 
dette har prosessen med å bytte 
ut vindturbinene i et gammelt 
vindkraftverk der blitt vellykket. De 
gamle turbinene, som hver hadde 
en kapasitet på 0,6-0,7 MW, ble da 
byttet ut med nye med en kapasitet 
på mellom 2-4 MW. 

Bilde: Crinali

Åpen og ærlig kommunikasjona 

Åpen og ærlig kommunikasjon mellom 
prosjektutviklerne, lokale myndigheter og 
andre interessenter er en viktig forutsetning 
for et vellykket prosjekt. Objektiv og 
pålitelig informasjon om fordeler, ulemper 
og kostnader ved vindkraftprosjektet bør 
være lett tilgjengelig. 

Gran Canaria 
Vind og Vann 

På den spanske øya Gran Canaria, 
der strøm fra et vindkraftverk blir 
brukt til å drive et avsaltningsanlegg, 
har utviklere og lokale 
myndigheter brukt eksisterende 
utdanningsinsitusjoner for å bygge 
forståelse og forklare behovet for 
vindkraftverk. Skolene ble utstyrt 
med informasjonsmateriell, slik som 
plakater og oppgaver, for å legge til 
rette for at små barn skulle la seg 
engasjere og lære om vindkraft.

Bilde: Unsplash / Sweet ice cream photography

a  Helt fra starten av et prosjekt bør 
informasjon om det formidles på 
en åpen og objektiv måte. Godt 
informerte og begeistrede innbyggere 
vil trolig kunne ha en sterk positiv 
effekt på utviklingen av prosjektet. 

a  Informasjonen som prosjektutviklerne 
formidler bør være tydelig og lett 
forståelig. Og det bør stilles krav til 
utviklere om at de må formidle slik 
informasjon for å kunne få tillatelse til 
å bygge prosjektet.



Effektiv deltakelse: formelle og uformelle 
måter å engasjere seg på

Det er viktig å gi innbyggere og relevante 
interessenter mulighet til å engasjere seg. 
Dette er ofte lovbestemt, men det er også 
en flott mulighet for å øke sosial aksept 
for vindkraftverk og sikre en smiding 
planleggings- og utviklingsprosess.
 

Innbyggere må bli informert om 
lokaliseringsprosedyren i god tid, og må 
bli gitt mulighet til å ytre sine bekymringer. 
Det er svært viktig å fremme reell og 
«systematisk» deltakelse. Dette betyr i 
praksis at innbyggerne må oppleve at de 
har mulighet til å påvirke den faktiske 
politikkutformingen. 
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Den lokale dialogen 
på Fosen ll

I tillegg til flere runder med offentlige 
høringer, har NVE arrangert rundt 30 
offentlige møter og 35 møter med 
lokale og regionale myndigheter. 
Hensikten med disse møtene har 
vært å gi offentligheten en arena 
for å uttrykke sine synspunkter 
og diskutere hvilke områder 
som bør undersøkes for å kunne 
avgjøre hvorvidt et prosjekt er 
gjennomførbart.

Den lokale dialogen 
på Fosen I

I Fosen har reguleringsmyndigheten 
NVE slått sammen 
konsultasjonsprosessen for fire 
vindkraftprosjekter, slik at fordeler 
og ulemper kan sees i sammenheng. 
Konsultasjonsprosessen har 
inkludert flere muligheter for berørte 
parter for å gi tilbakemeldinger 
gjennom offentlige høringer som 
har blitt kunngjort i flere aviser, og 
til berørte kommuner, regionale 
myndigheter, lokale og regionale 
interessegrupper, så vel som til 
departementer og direktorater på 
nasjonalt nivå. 

Bilde: CICERO

Bilde: CICERO

Deltakelse som går utover de formelle 
kravene om lovfestet deltakelse til å 
inkludere frivillige prosesser kan være et 
verktøy for å øke sosial aksept.

a  Den beste måten å legge til rette 
for uformell innbyggerdeltakelse på 
avhenger av den lokale konteksten, 
og særlig av hvor mye menneskelige 
og økonomiske ressurser som er 
tilgjengelig for å kunne gjennomføre 
videre dialog. 

a  Uformell dialog gir mulighet for 
kontinuerlig interaksjon mellom 
bekymrede innbyggere og offentlige 
myndigheter og utviklere, og bør derfor 
gjennomføres så ofte som mulig. 

Bilde: Unsplash / Luo Lei



Miljømessige drivere 

Nøytral eller positiv effekt for landskapet 

Det er svært viktig å beskytte det 
lokale landskapet, og både dets fysiske 
og sosiokulturelle verdi, fra negative 
effekter forårsaket av vindkraftutvikling. 
Uavhengig av om disse effektene er reelle 
eller ei, så kan de komme til å føre til 
enorm motstand mot vindkraft, og de må 
derfor bli grundig diskutert.

a  Tiltak som begrenser vindkraftverks 
påvirkning på landskapet er 
mer effektive når det gjelder å 
styrke sosial aksept enn de som 
kompenserer for den negative 
påvirkningen. 

a  Myndighetene må lage rammeverk 
som enten oppmuntrer til eller 
favoriserer utviklere som minimerer 
påvirkningen på landskapet, i 
motsetning til de som foreslår å 
innføre kompenserende tiltak.
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Proaktiv 
landskapsplanlegging I

I biosfærereservatet i Nord-Vidzeme 
i Latvia hadde lokalsamfunnet 
mulighet til å komme med 
innvendinger mot utviklingen av 
vindenergi i bestemte områder ved 
å delta i offentlige høringer og i en 
offentlig undersøkelse (utført blant 
innbyggerne i området) om hva 
som kan regnes for å være et typisk 
latvisk landskap. Dette resulterte 
i en effektiv planleggingsprosess 
der sosiokulturelle verdier har blitt 
integrert på en effektiv måte.

Proaktiv 
landskapsplanlegging II

For å redusere den potensielle 
risikoen som vindkraftverk 
utgjør for fugler og flaggermus 
i biosfærereservatet i Nord 
Vidzeme i Latvia, har det blitt 
utviklet et vurderingsinstrument 
for å kartlegge risiko og identifisere 
risikoområder. Dette er et effektivt 
tiltak for å sørge for at det blir 
gitt tilstrekkelig med objektiv 
informasjon, hvilket igjen bidrar 
til å dempe konfliktnivået mellom 
vindkraftutviklere, innbyggere og/
eller miljøorganisasjoner.

Positiv eller nøytral effekt på biologisk 
mangfold/dyreliv 

Aktiviteter som blir gjort for å beskytte 
lokalt dyreliv og biologisk mangfold – 
både dets fysiske og sosiokulturelle verdi 
– fra potensiell negativ påvirkning.

a  Strengere krav som er relevante 
for de stedsspesifikke forholdene 
bør være på plass, og disse bør gå 
utover eksisterende forskrifter for 
miljøkonsekvensutredninger. 

a  Vurderingsinstrumenter bør brukes 
for å kartlegge lokal risiko og for å 
spesifisere hvilke områder i regionen 
som vil ta minst skade av utvikling av 
vindkraft. 

Bilde: Unsplash / Anastasia Palagutina

Bilde: Dainis Ramans, Veckamārce, 
Tārgales pagasts, Ventspils novad

Bilde: Dainis Ramans, Veckamārce, 
Tārgales pagasts, Ventspils novad



Mange drivere – ett mål  

Drivere for sosial aksept er til en viss grad 
universelle til tross for at deres betydning 
og innvirkning varierer avhengig av den 
konkrete konteksten. Det er viktig å ta i 
betraktning at ingen tiltak virker som et 
resultat av kun én enkelt, isolert driver. 
Det er kombinasjonen av drivere – de som 
er mest relevante for hver enkelt kontekst 
og lokalsamfunn – som til slutt gjør 
vindkraftprosjekter mer sosialt akseptable.  

• Å føle at man er en del av prosessen: 
Selv om kombinasjonen av drivere 
er det viktigste, ser det ut til at 
drivere som er relatert til de positive 
ringvirkningene for lokaløkonomien, 
samt prosessuelle og aktiv eller passiv 
økonomisk deltakelse, er de viktigste 
når det gjelder å styrke sosial aksept. 
Spesielt sistnevnte er ofte korrelert 
med høyere grad av personlig 
eierskap, hvilket er en annen viktig 
driver for sosial aksept.
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Prosjektpartnere

• En miks: Forholdet mellom de 
individuelle driverne er ikke alltid 
tydelig, og er sterkt avhengig av den 
lokale konteksten. Særlig tillit ser 
ikke ut til å være spesielt avhengig av 
(økonomisk) deltakelse og kan også 
fremmes ved hjelp av andre drivere, 
slik som effektiv formell og uformell 
deltakelse og sterkt lederskap. 

• Kontekstavhengig: mens de driverne 
som har blitt presentert har vist seg å 
være effektive mange steder, finnes 
det flere andre drivere blant de 
analyserte eksemplene. Selv om disse 
driverne kan være effektive, gjelder 
de kun et mindre antall saker og i 
spesifikke kontekster. I situasjoner 
der vindkraft kan bidra til å styrke 
forsyningssikkerheten til en viktig 
kilde betydelig, som for eksempel rent 
vann eller energi (for eksempel på 
øyer), ser den viktigste driveren ut til 
å være behovet for tilgang til billigere 
og renere energi.

Referanser og mer informasjon
om kildene:
Maleki-Dizaij, P., del Bufalo N. (2019) 
Synthesis & comparative analysis of 
best bractice case studies for promoting 
the social acceptance of wind energy. 
Deliverable 4.3 of the WinWind project.
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