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Overføring av sosialt inkluderende vindenergitiltak

WinWind har vist at det finnes mange
effektive tiltak for å oppnå sosialt
inkluderende utvikling av vindkraft.
Disse tilnærmingene kan andre regioner
lære av.
Gitt de mange ulike kontekstene i Europa
vil det være utfordrende å skulle overføre
innovative og effektive tiltak i sin helhet fra
et område til et annet. Identifiserte tiltak
må kunne svare til rammebetingelsene i de
områdene som ønsker å lære av andre som
allerede har utviklet vindkraft.
På grunn av dette anser WinWindprosjektet
overføringsprosessen
som
en katalysator for fremtidig handling og
idégenerering; en prosess som analyserer
de delene av et innovativt og effektivt
tiltak som passer inn i en annen kontekst.
Ved overføring søkes det å gi lærdom
om bestemte metoder og tiltak
som muliggjør sosialt inkluderende
vindkraftprosjekter. Denne prosessen

byr på praktisk kunnskap, oppmuntrer
til kunnskapsdeling og stimulerer til
handling i læringsregionen basert på en
langsiktig visjon.

Dette har resultert i konkrete ideer for
hvordan man kan oppnå denne visjonen.

I WinWind-prosjektet ble overføringsprosessene organisert i form av egne
overføringsbesøk og -workshops. Partnere
som var involvert i disse aktivitetene
ble invitert til å vurdere hvorvidt
effektiv implementering av (deler av)
overføringstiltakene ville påvirke det
overordnede politiske rammeverket på
lang sikt. Interessentene tok utgangspunkt
i en delt antagelse for å gjøre dette:

Overføring er et konsept som vekker
interesse, fordi det innebærer at et bestemt
tiltak eller tilnærming kan tas fra en bestemt
kontekst og reproduseres, eller i det minste
påvirke gjennomføringen av et prosjekt
i en annen kontekst. Dette gjelder særlig
dersom det aktuelle tiltaket har vist seg å
ha en viss grad av universell anvendelse og
derfor har et høyere overføringspotensial.

«Året er 2030, og den
sosiale aksepten for
vindkraft har økt som
en følge av at dette
overføringstiltaket har
blitt vedtatt. Vi har lyktes
med dette på grunn av de
strategiene og tiltakene som
ble iverksatt.»

Hva er overførbarhet?

a Overførbarhet handler om i hvilken

grad og på hvilke betingelser et tiltak
kan overføres i sin helhet, eller delvis,
til andre forhold.

For å avgjøre hvilke tiltak som kan overføres
mest effektivt til et målområde, må man se
på de kontekstuelle faktorene som er til
stede på mottakerstedet, uavhengig av om
disse er nasjonale, regionale eller lokale.

Bilde: Unsplash / Karsten Wurt

1

WinWind Factsheet #3: Overføring av sosialt inkluderende vindenergitiltak

WinWinds tilnærming er, med ett unntak,
å knytte sammen regioner som har
mange liknende utgangspunkt (politiske
rammeverk). Det ser ut til at dette kan øke
sannsynligheten for, men ikke garantere, at
et tiltak vil lykkes i å fremme sosial aksept.
Tiltak fra «mentorregioner» har fungert
som eksempler for «læringsregioner» som
har kunnet la seg inspirere.
Hva som gjør at et vindenergiprosjekt
blir sosialt inkluderende er svært
kontekstavhengig, og hvert prosjekt står
overfor sitt eget sett av utfordringer som må
møtes med kontekstspesifikke løsninger.
Likevel er det noen få, universelle drivere
som i stor grad kan forklare suksessen til et
bestemt prosjekt.
Disse driverne er også den viktigste
årsaken til at det er fornuftig å overføre
visse innovative tilnærminger fra en
kontekst til en annen. De fungerer som
fellesnevnere når de kobler områder
med ulik bakgrunn der hvorvidt et
vindkraftprosjekt lykkes avhenger av egne
kontekstuelle faktorer.

Hvordan vurdere overførbarheten til et
tiltak?
For å kunne si noe om den generelle
overførbarheten til et bestemt tiltak,
anbefales det at man vurderer tiltaket ut
ifra følgende hensyn:
• Bidrar tiltaket på en effektiv måte til å
øke sosial aksept?
Å vurdere hvor effektivt et tiltak er for
å overvinne barrierer for sosial aksept
kan være subjektivt ettersom kriterier
kan variere avhengig av kontekst, og
oppfatningen av hva som er «effektivt»
også kan variere.

• Kan tiltaket gjennomføres på en smidig
og kostnadseffektiv måte?
Et regelverk som muliggjør en smidig
implementering ved at det fjerner eller
reduserer administrative, regulatoriske
eller økonomiske byrder kan bidra til
å gjøre et innovativt tiltak effektivt.
I tillegg kan tiltaket bidra til en
vinn-vinn situasjon for den lokale
økonomien og for implementeringen
av lokalpolitikk, som for eksempel
energi- og klimaplaner, uten å påføre
lokalsamfunnet ekstra kostnader.
Dette kan gå hånd i hånd med at
lokale myndigheter allerede støtter
innføringen.

• Er tiltaket innovativt eller bidrar det til
å fremme innovativ praksis?
Det som gjør et tiltak innovativt i én
sammenheng, trenger ikke nødvendigvis
å være innovativt i en annen setting. Det
bør uansett være noe spesielt ved tiltaket
som skiller det fra andre tiltak, og som
fremhever hvorvidt det er overførbart.

UNIVERSALE DRIVERE
(identifisert av WinWind)

Innovative / effektive tilnærminger

MENTOROMRÅDE

LÆRINGSOMRÅDE

(eksempel til etterfølgelse)
Informasjon om barrierer /
feedback på overførbarhet

OVERFØRINGSWORKSHOP

OVERFØRINGSKONSEPT
(inkludert ideer om hvordan eksempler til
etterfølgelse vil kunne påvirke det politiske
rammeverket i læringsområdet på en positiv måte)
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Hvordan gjennomføre en
overføring?
Bygge overføringsteam
For å legge til rette for en godt planlagt
overføringsprosess, anbefales det å
etablere
overføringsteam
bestående
av 3-4 personer, som skal involvere
interessenter fra både mentor- og
læringsområdet. Involverte interessenter
bør være forpliktet til å implementere
deler av overføringstiltaket. Avhengig av
egenskapene til tiltaket, kan disse inkludere
prosjektutviklere/investorer,
lokale/
regionale myndigheter, energibyråer og
arealplanleggingsmyndigheter.
Representanter for sivil- og lokalsamfunn
(f.eks. lokale energiinitiativer, NGOer, lokale
næringsorganisasjoner, handelskamre og
etniske minoriteter) bør også delta.
Oppmuntre til langsiktig samarbeid
For å gi overføringsprosessen en mer
formell karakter og sikre langsiktig

samarbeid, anbefales det å utarbeide
et Memorandum of Understanding
(MoU) eller en intensjonsavtale mellom
representantene for både mentorregionen
og for læringsregionen.
Dette er avtaler som deles mellom
deltakerne i overføringsprosessen og som
skisserer hvilke tiltak som skal utveksles og
handlinger som skal utføres for å fortsette
overføringen i det lange løp.

a For å legge til rette for langsiktig

utveksling mellom partene bør
en MoU eller en intensjonsavtale
undertegnes for å forplikte dem til
dette, og for å definere klare roller og
ansvarsområder.

Overføringsstyringsplanen bør være et
levende dokument som kan revideres og
utvides med mer informasjon.

Å utarbeide en overføringsstyringsplan

Etablering av overføringskonsepter

For å sikre et solid rammeverk for
overføringsprosessen, bør personer fra
læringsregionen
og
mentoreksperter
gjøres ansvarlige for å utarbeide en
overføringsstyringsplan som inneholder
følgende:

Enhver god overføringsprosess bør
inkludere fysiske møter og gjensidige
tilbakemeldinger for å legge til rette for en
reell forståelse av tiltaket og dets kontekst.
Mye tid blir brukt på å diskutere hvordan
eksempler til etterfølgelse, eller innovative
deler av den, kan bidra til gunstige endringer i
det regionale, muliggjørende rammeverket.
Som en del av WinWind-prosjektet ble
det gjennomført workshops for å komme
frem til egne overføringskonsepter som
inkluderer de foreslåtte tiltakene som
skal iverksettes i læringsregionen. Ethvert
overføringskonsept bør vurdere følgende:

Nr.

Læringsregion

Overføringstiltak

1.

Abruzzo,
Italia

Kooperativet Som Energia,
Spania

Latvia

Vindkraftverk eid i fellesskap av små,
lokale aktører,
Schleswig-Holstein, Tyskland

2.

• De viktigste hindringene i
«læringsområdet»
• En generell oversikt over
overføringstiltaket og driverne
som styrer det, samt den viktigste
aktiveringsfaktoren
• Hensikten og målene med
overføringsprosessen
• Konkrete aktiviteter og trinn i
overføringsprosessen (inkludert
overføringsbesøk og -workshops)
• En foreløpig tidsplan
• (Til sist) resultatene og konsekvensene
av overføringsprosessen

3.

Polen

Vindkraftverk eid i fellesskap av små,
lokale aktører,
Schleswig-Holstein, Tyskland

4.

Balearene,
Spania

Oppgradering av vindkraftverk,
Abruzzo, Italia

5.

Sardinia,
Italia

Skattelettelser og landskapsforpliktelser,
Sardinia, Italia (overføring internt i
regionen)

• Hva skal iverksettes?
• Hvordan skal det iverksettes?
• Hvem er ansvarlig for iverksettingen?

a Resultatet er en delt avtale med

alle deltakere om de konkrete
handlingene/tiltakene som er
vurdert og de som er mest relevante
og presserende å iverksette i nær
fremtid.

Figur 1: Liste over overføringstiltak valgt i WinWind-prosjektet. Oversikten
over hvilket eksempel til etterfølgelse som vil være mest passende for de
ulike læringsregionene ble laget ved hjelp av mentorer og var en del av
samtalene under de nasjonale rundbordsdiskusjonene.
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Etablerte
overføringskonsepter
Basert på koblingen av regioner og i etterkant
av overføringsworkshopene, har WinWindprosjektet etablert overføringskonsepter
som presenterer ideene som ble utviklet i
overføringsprosessen.
Overføring av kooperativer for fornybar
energi fra Catalonia (Spania) til Abruzzo
(Italia)
Abruzzo-regionens landskap, natur og
turisme er noen av de viktigste kritiske
punktene når det gjelder sosial aksept for
vindenergi.

a Ved å iverksette en overføring av det

spanske kooperativet Som Energias
tilnærminger, ble det foreslått
løsninger for å optimalisere forholdet
mellom lokal verdiskaping og kultur.
Dette inkluderte anbefalinger for
kommunene om å etablere kriterier for
vindutviklere som er villige til å tillate
innbyggerdeltakelse. Abruzzo-regionen
kunne også lage retningslinjer for å
lette prosessen for innbyggere som er
villige til å investere i vindkraft.

Overføring av vindkraftverk eid i fellesskap
av små, lokale aktører fra SchleswigHolstein (Tyskland) til Latvia og Polen
Det har blitt igangsatt en prosess for å
overføre konseptet vindkraftverk eid i
fellesskap av små, lokale aktører (såkalte
«community wind farms») fra SchleswigHolstein i Tyskland til Polen og Latvia,
og for å oppmuntre til flere liknende
prosjekter som innebærer direkte og

indirekte økonomisk innbyggerdeltakelse,
inkludert kapital, modeller for felles utleie
av land for grunneiere, lokale fordeler via
donasjoner utbetalt til borgerforeninger,
lokale stiftelser, eller inntekter til
vertskommunene fra lokale handelsskatter.

a Mens det juridiske rammeverket

for liknende formater for deling av
fordeler ikke er så avansert i Polen,
har overføringsbesøkene vist at det er
en rekke elementer som kan inspirere
til liknende handlinger. Basert på det
eksisterende energiklyngeformatet,
bør lokale informasjonskampanjer
gjennomføres for å vise frem fordelene
ved liknende forretningsmodeller som
de i Schleswig-Holstein, og det bør
fokuseres mer på mindre prosjekter
som involverer liknende interessenter,
inkludert en pålitelig leder.

a I Latvia, som ikke har noen

eksisterende vindkraftverk som er eid i
fellesskap av små, lokale aktører, er det
juridiske rammeverket også ugunstig,
men overføringsprosessen har skapt
en debatt om behovet for å etablere
et rammeverk på nasjonalt nivå som
gjør det mulig å støtte slike initiativer.
Dette bør inkludere økonomiske
støtteinstrumenter for å sette opp
lokaleide vindkraftprosjekter, gunstige
lånevilkår, samt et enkelt sted å gå til
for å få rådgivning.

Oppgradering av vindkraftverk fra
Abruzzo-regionen (Italia) til Balearene
(Spania)
De lokale myndighetene på øygruppen
Balearene ser på muligheten for å

oppgradere et gammelt vindkraftverk
på
Menorca,
men
står
overfor
strengere,
nasjonal
miljøregulering.
En
overføringsprosess
har
gjort
det lettere å dele erfaringer fra
oppgraderingsprosjekter i Abruzzo, og
særlig når det gjelder oppretting av
nye, lokale arbeidsplasser og mindre
miljøpåvirkning.

a Under overføringsbesøket ble det

antydet at på samme måte som
i Abruzzo, kan avgifter til lokale
myndigheter fra oppgraderte
vindkraftverk investeres i tiltak for å
bekjempe klimaendringer og kan bli
nedtegnet i rammeavtaler mellom
regionen, lokale myndigheter og
vindkraftutviklere.

Skattelettelser og landskapsforpliktelser i
Sardinia-regionen (Italia)
Overføring trenger ikke nødvendigvis å
skje på internasjonalt nivå. Vindkraftverket
Sa Turrina Manna i Tula i Italia ble utpekt
som et eksempel til etterfølgelse med
høyt overførbarhetspotensial innenfor
samme region. Overføringsprosessen
har vist at visse enkeltelementer ser ut
til å være overførbare. Disse inkluderer
fordelingen av lokale, økonomiske fordeler
fra vindkraftverket, skattelettelser og aktiv
involvering av lokalsamfunnet i de tidlige
stadiene av beslutningsprosessen.
For å følge Tulas eksempel på en tilstrekkelig
måte, ble det tydelig at det var nødvendig
å harmonisere og forenkle lovgivningen,
og øke den generelle bevisstheten rundt
hvilke fordeler vindkraftverk har for
lokalsamfunnet.

Bilde: Unsplash / Annie Spratt
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Lærdom når det gjelder
overførbarhet
Overføringsprosessene som ble utført av
WinWind-prosjektet har vist at overføring
av eksempler til etterfølgelse faktisk kan
inspirere til politiske endringer og en
tilpasning av tiltak til ulike kontekster. Det
må imidlertid nevnes at overføring ikke er
det samme som reprodusering. Selv om
prosjektet har analysert ti ulike eksempler
til etterfølgelse og sett disse under ett,
så kan ikke disse enkelt kopieres fordi
konteksten er ulik forskjellige steder.

a Som et alternativ, så er det mest

effektivt å vurdere et eksempel for
etterfølgelse for dets høye, generelle
overførbarhetspotensial og deretter

koble det med regioner som har like
utgangspunkt og drivere.

a Til tross for at det som oftest ikke

er mulig å overføre et eksempel til
etterfølgelse fullt ut, så er det ofte
mulig å finne bestemte aspekter som
kan iverksettes på kort, mellomlang
eller lang sikt.

a I mange tilfeller krever overføring

av visse innovative aspekter en
endring i nasjonale, regionale eller
lokale muliggjørende rammeverk.
I disse tilfellene fungerer
overføringsprosessen, og spesielt
utveksling under besøk, som
perfekte muligheter til å frembringe
ideer om hva som bør gjøres,

hvordan det bør gjøres og hvem
som bør gjøre det.

a Både nasjonal og europeisk lovgivning
kan oppmuntre til overføringer. Det
reviderte Fornybarenergidirektivet
(2001/2018/EU) krever for
eksempel at EUs medlemsland
utvikler rammeverk som muliggjør
såkalte fornybarenergi-samfunn.
Dette kan stimulere politisk
læring og overføringsprosesser
og også gi ytterligere drivkraft til
de overføringsaktivitetene som er
iverksatt som en del av WinWindprosjektet, som er relatert til
energiinstallasjoner eid i fellesskap
av små, lokale aktører (f.eks. i Latvia,
Polen og Italia).

Bilde: Unsplash / Thomas Richter

5

WinWind Factsheet #3: Overføring av sosialt inkluderende vindenergitiltak

Referanser og mer informasjon om kildene:
Bastiani, Massimo, Venerucci, Virna. (2019)
6 transfer workshop summary reports.
Deliverable 5.2 of the WinWind project.
Bastiani, Massimo, Venerucci, Virna. (2019)
Validated transfer and adaptation concepts.
Deliverable 5.3 of the WinWind project.
Hinsch, Arthur, Rambelli, Giorgia (2018)
Challenges to Socially Inclusive
Deployment of Wind Energy.
Factsheet #1 of the WinWind project.

Hinsch, Arthur, Rambelli, Giorgia (2019)
Drivers for Socially Inclusive Deployment
of Wind Energy.
Factsheet #2 of the WinWind project.
Zucika, Aija., Kudrenickis, Ivars. (2019) List of
transfer measures and management plans.
Deliverable 5.1 of the WinWind project.

Forfattere
ICLEI Local Governments
for Sustainability
Arthur Hinsch og
Giorgia Rambelli
Januar 2020

Prosjektet har mottatt finansiering
fra EUs forsknings- og
innovasjonsprogram Horizon 2020
under bevilgningsnummer 764717.

Prosjektpartnere

Prosjektet har mottatt finansiering fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 under bevilgningsnummer 764717.
Alt ansvar for eventuelle feil eller mangler ligger hos konsortiet. Innholdet reflekterer ikke nødvendigvis oppfatningen til
Europakommisjonen. Europakommisjonen er heller ikke ansvarlig for eventuell bruk av informasjonen.

Twitter: @winwind_eu
Linkedin: WinWind Project
Flickr: WinWind Project
Abonnér på WinWind Newsletter på

www.winwind-project.eu

6

