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De ti eksemplene på beste praksis som 
analyseres i WinWind-prosjektet viser at 
vindkraftprosjekter har bedre sjanse for å 
lykkes hvis man følger et sett spesifikke 
prinsipper og kriterier for sosialt 
inkluderende vindkraft.

I kjølvannet av suksessen «Retningslinjer 
for rettferdig vindkraft» og et tilsvarende 
prosjekt i den tyske delstaten Thüringen, 
har WinWind-prosjektet utarbeidet et 
lignende, mer generelt sett prinsipper 
og kriterier ved å sammenligne «det 
som fungerer» med tanke på sosialt 
inkluderende vindkraft i en rekke områder 
og lokalsamfunn rundt omkring i Europa. 

Kriteriene man kom fram til kan uttrykkes 
i form av veiledende spørsmål som bør 
tas i bruk av vindkraftutviklere, men også 
for å utarbeide politiske rammeverk og 
skape engasjement i lokalsamfunnet 
i planleggingsfasen. Kriteriene er 
utarbeidet på grunnlag av følgende 
hovedprinsipper. Prosjektene må: 
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Hvorfor ha WinWinds 
prinsipper og kriterier  
som utgangspunkt?

WinWinds prinsipper og kriterier for 
sosialt inkluderende vindkraft åpner for 
å gjennomføre tiltak og realisere politiske 
grep som favner bredere. 

Selv om det er godt med rom for 
fleksibilitet i forbindelse med integrering 
av WinWinds prinsipper og kriterier i 
eksisterende rammeverk, vil de kunne gi 
prosjekter i et gitt geografisk område felles 
spilleregler og et felles utgangspunkt. 

Man anbefaler generelt at man forholder 
seg til alle prinsippene, men i hvilken 
grad de skal implementeres bør avhenge 
av eksisterende rammeverk og hva 
vindkraftutviklere allerede har forpliktet 
seg til. 

a Det er meningen at WinWinds 
prinsipper og kriterier skal velges og 
vrakes alt ettersom. 

Hvis en prosjektutvikler for eksempel 
allerede lever opp til en rekke kriterier, 
eller lokale eller nasjonale myndigheter 
allerede opererer med tilsvarende tiltak og 
praksiser, trenger man ikke ha dem i listen 
over kriterier man ønsker å adoptere. 

a Vindkraftindustrien bør anse 
WinWinds prinsipper og kriterier 
som veiledende for selvpålagte 
forpliktelser og egne retningslinjer.

a Makthavere kan legge dem til grunn 
for støtte- og finansieringsordninger 
for fornybar energi og merking av 
rettferdig vindkraft.

kunne vise til positiv innflytelse 
på lokaløkonomien gjennom 
satsning på lokale kontrakter, 
lokal finansiering og samarbeid 
med lokale/kommunale 
energiselskap

skape muligheter for aktiv og 
passiv økonomisk deltagelse fra 
innbyggere i lokalmiljøet 

sikre at lokalbefolkning får ta del i 
prosessene gjennom tidlig dialog 
og effektiv uformell deltagelse

minimere innvirkninger på 
landskap, dyreliv og biodiversitet

sørge for at utviklerne blir sett 
som troverdige og pålitelige 
ved å vise tydelig interesse for 
samfunnets velferd samt andre 
frivillige tiltak



Merking

WinWinds prinsipper og kriterier kan 
legges til grunn for regional eller nasjonal 
merking av rettferdig vindkraft. Selv om 
det er særdeles viktig å ha et klart fokus 
for slike merker og tilhørende kriterier, er 
man også avhengig av å kunne stole på 
utstederorganisasjonene for at merkingen 
skal bli troverdig. 

Et nasjonalt merke kan være å foretrekke 
for å unngå et virvar av forskjellige lokale 
og regionale merker og sikre at de samme 
kriteriene gjelder alle vindkraftutviklere. 
Dette er nødvendig for at auksjoner og 
budrunder skal kunne legge klare og like 
betingelser til grunn.

Privat merking kan bli møtt med 
større skepsis avhengig av eventuelle 
lønnsomhetsmotiv. 

På den andre siden kan statsfinansiert 
merking være avhengige av offentlige 
midler. Man bør unngå å være avhengige 
av offentlige budsjett og politiske 
grupperinger. 

a Merking bør derfor gå hånd i hånd 
med rådgivningstjenester fra nøytrale 
aktører. 

a For å skape pålitelig merking og 
nøytrale organer, som gjennomfører 
merkingen, trenger man sterkt og 
kontinuerlig politisk engasjement, 
organisatorisk innsats, solid 
finansiering og et dyktig personale.

 
Hvordan kan WinWinds 
prinsipper og kriterier  
brukes lokalt? 

Det er lokale myndigheter som gjør sosialt 
inkluderende vindkraftprosjekter mulige. 
Deres innflytelse i planleggingsprosessen 
og høyere troverdighet kan gi prosjekter 
vind i seilene. 

WinWinds prinsipper og kriterier bør 
ses på som en mulighet for lokale 
myndigheter til å sikre at lokalsamfunnet 
får mest mulig av fordelene et 
vindkraftverk kan gi. 

Offentlige aktører, inkludert lokale 
myndigheter, bør vurdere å integrere disse 
kriteriene når land skal gjøres tilgjengelig 
for vindkraftprosjekter.

Følgende kriterier er spesielt gunstige når 
kommuner skal velge en politikk: 

a Oppfordre til å gi lokalbefolkning og 
lokale interessenter muligheten til å 
bli medeiere.

a Sørge for at andeler er innenfor 
økonomisk rekkevidde for et bredt 
utvalg av befolkningen.

a Etablere mekanismer for fordelsdeling 
som for eksempel kompensasjoner, 
tilgang til billig strøm og utbedringer 
av infrastruktur.

a Sikre at lokalbefolkning får ta del i 
planleggingsprosessen

Ved å få på plass prinsipper og kriterier 
i regulativer og rammeverk, kan 
nasjonale og regionale myndigheter 
stimulere investorer til å samarbeide med 
lokale myndigheter og slik skape flere 
muligheter for lokal utvikling. 

Det samme gjelder for skattelovgivning, 
ofte et nasjonalt anliggende, men også 
veldig viktig for vertskommuner for 
vindkraftprosjekter. 

a Nasjonale og regionale myndigheter 
kan stille krav til prosjektutviklere 
og driftsansvarlige om økonomisk 
deltagelse fra vertsamfunn eller 
fordelsdelingsmekanismer. Ikke 
bare er dette meget gunstig for 
lokalsamfunnene, det bidrar også 
til økt aksept, og man kan se 
sammenhenger mellom slike tiltak og 
økt økonomisk støtte til utviklere som 
etterlever kravene. 

a Nasjonale myndigheter kan gi 
økonomiske insentiver til utviklere 
som forholder seg til et utvalg 
kriterier for rettferdighet og 
inkludering. Man kan for eksempel 
opprette en bonusordning i 
auksjonssystemet.

Integrering i støtteordninger for 
 fornybar energis 

Nasjonale og regionale myndigheter 
kan bruke prinsippene og kriteriene 
for rettferdig vindkraft direkte i støtte- 
og finansieringsordninger for fornybar 
energi.

Man kan gjøre kriteriene for rettferdig 
vindenergi til en forutsetning for å 
gi økonomisk støtte og slik styrke de 
positive sosioøkonomiske virkningene for 
vertsamfunnene. 

Anbud kan organiseres med tanke på 
å fremme et variert utvalg aktører og 
samfunnsstyrte prosjekter innen fornybar 
energi ved å bruke tilsvarende alternativer 
for anbudsdesign.

a Man kan bruke tiltak for 
samfunnsengasjement 
og fordelsdeling som 
prekvalifikasjonskriterier.

a Spesielle økonomiske insentiver kan 
gis til utviklere som lever opp til 
bestemte kriterier for rettferdighet og 
inkludering gjennom bonusordninger i 
auksjonssystemet.
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In Belgia, kan lokale myndigheter 
sette prosjekter innen fornybar 
energi på offentlig eid grunn 
ut på anbud. Kommuner slår 
ofte politiske mål sammen med 
utviklingsmål. Dette inkluderer 
befolkningsengasjement og 
andre kriterier for aksept 
blant innbyggere. Byen Ghent 
krever at prosjekter som tilbyr 
deltagelsesmuligheter må tilby 
innbyggere som bor i umiddelbar 
nærhet minst 30 % av eierandelene.

Den irske støtteordningen 
for fornybar energi (RESS) 
innbefatter en samfunnskategori 
i auksjonen. Prosjektutviklere 
må bidra til et fond for 
samfunnsgoder med 2 €/
MWh hvert år. RESS stiller krav 
om at irske innbyggere eller 
lokalsamfunn skal ha mulighet 
til å investere i prosjekter 
innen fornybar energi og 
prioriterer innbyggere som bor i 
prosjektenes nærområde.

Hvordan kan WinWinds 
prinsipper og kriterier brukes 
på nasjonalt og regionalt nivå? 

Nasjonale myndigheter er ansvarlige for 
viktige rammebetingelser og kan utvikle 
rammeverk for å gjøre det attraktivt for 
vindkraftindustrien å frivillig benytte seg 
av disse prinsippene og kriteriene. De bør 
ses på som en mulighet i forbindelse med 
utarbeidelse av rammeverk for fornybar 
energi og et jevnt over mer sosialt 
inkluderende energiskifte.



a Evaluering og valg av bud kan styres av 
flere kriterier for bedre å ta høyde for 
sosiale goder i motsetning til systemer 
som kun prioriterer lavest pris. 

Regionale og nasjonale myndigheter kan 
også vurdere kriterier og vilkår som:

a Utbetalinger til et fond for 
samfunnsgoder eller en 
samfunnsstiftelse. 

a Bidrag til offentlig utdanning og 
bevissthetskampanjer.

a Tiltak for å begrense miljøpåvirkninger 
utover lovfestede tiltak. 

Hvordan kan WinWinds 
prinsipper og kriterier brukes 
på et europeisk plan? 

I stedet for et europeisk merke anser 
WinWind-konsortiet det europeiske 
myndighetsnivået som en kanal for 
handling og en tilrettelegger for andre 
myndighetsnivå. WinWinds prinsipper og 
kriterier kan, innenfor dette rammeverket, 
utgjøre et grunnlag for økonomiske 
støtteordninger og et minstekrav som 
vindkraftprosjektutviklere enten må eller 
oppfordres til å rette seg etter uavhengig 
av forskjeller i nasjonale, regionale og 
lokale forhold. Basert på de utarbeidede 
kriteriene foreslår Winwind derfor at:

a Vindkraftindustrien selv velger å 
forplikte seg til å opprette en «Allianse 
for utviklere av rettferdig vindkraft» 
med støtte fra europeiske institusjoner.

Den nye programperioden 2021-2027 
kan potensielt åpne for investeringer i 
alle klimarelaterte sektorer og fremme 
en overgang mot utvikling av sosialt 
inkluderende fornybar energi. 

EU bør vurdere muligheten for å knytte 
støtte til prosjekter innen fornybar 
energi, inkludert vindkraft, til etterlevelse 
av bestemte prinsipper og kriterier via 
investeringsplanen for Europeisk grønn 
giv og InvestEU-programmet samt EUs 
strukturfond. 

WinWinds prinsipper og kriterier kan vise 
vei også her. 

Kriteriene kan inkludere: 

a krav til tidlig informasjon til 
lokalbefolkning 

a krav til en deltagelsesplan for 
interessenter og/eller økonomisk 
deltagelse fra lokalbefolkning

a krav til tilførsel og vurdering av 
samfunnsgoder. 

Opprettelsen av et merke på europeisk 
nivå som sertifiserer at utviklere lever 
opp til prinsipper og kriterier for sosialt 
inkluderende vindkraft, vil sannsynligvis 
ikke kunne ta høyde for forskjellene 
mellom EUs medlemsnasjoner og spesielt 
ikke de sosioøkonomiske forutsetningene 
som inntektsnivå, grunneiersystem, 
befolkningstetthet og juridiske rammeverk 
(f.eks. skattesystem, rammer og 
prosedyrer for planlegging og konsesjoner, 
sikkerhetsavstander, osv.).
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WinWinds prinsipper og 
kriterier som grunnlag 
for prosjektutvikling og 
politiske avgjørelser – 
Framtidsperspektiv 

Dersom sosialt inkluderende vindkraft 
skal bli normen, trenger man en solid liste 
med prinsipper og kriterier, ikke bare for 
utviklerne, men også for makthaverne 
som utarbeider rammeverkene. 

a Spesielt med tanke på implementering 
av EUs pakke for ren energi påpekes 
det at WinWinds prinsipper og 
kriterier introduserer tiltak som ikke 
bare vil øke antallet prosjekter innen 
«rettferdig» vindkraft, men som også 
vil bidra til at bestemmelsene i det 
reviderte Fornybardirektivet blir fulgt 
og at man ser den økte viktigheten 
av å sette «folk i sentrum» av 
energiunionen.

a WinWinds prinsipper og kriterier er 
et resultat av systematisk analyse 
av god praksis og beste praksis for 
sosialt inkluderende vindkraft. De kan 
derfor brukes over et bredt spekter 
av nasjonale, regionale og lokale 
kontekster.

a De utgjør en fellesnevner som 
gjelder uavhengig av forskjeller i lokal 
kontekst og bør som sådan også ses 
på som et overføringsverktøy for 
beste praksis.

Bilde: Unsplash / Karsten Wurth
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