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Å øke sosial aksept for vindkraft
i vindkraftfattige regioner

I DENT I F I SER E EK SEMPL ER T I L ET T ER FØLG E LS E
Prosjektet har utviklet et sett med 30 eksempler til etterfølgelse fra alle de seks partnerlandene (Tyskland, Italia, Latvia, Norge, Polen og Spania).
De viser tiltak som kan styrke sosial aksept for vindenergi,
inkludert nyskapende deltakende modeller og mekanismer for:
• planleggings- og konsesjonsprosedyrer
• å legge til rette for aktiv og passiv økonomisk deltakelse
blant innbyggere og lokalsamfunn
• å fremme regionale fordeler
• å redusere miljøpåvirkning
• og for effektive kommunikasjonsstrategier.
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10 eksempler til etterfølgelse ble valgt basert på muligheter
for å kunne overføres til andre kontekster og miljøer.
WinWind legger til rette for overføring av anbefalte
fremgangsmåter både innenfor og på tvers av partnerlandene
ved hjelp av en «læringslab»-tilnærming. Utviklingen av en
overføringsguide som vil få stor nytteverdi både innenfor og
utenfor det geografiske området prosjektet omfatter.

a Du kan finne hele oversikten over anbefalte fremgangsmåter,
samt mer info om WinWind, under fanen «Resources» på
nettsidene til prosjektet.
www.winwind-project.eu.

10 EK SE M PLE R PÅ E K S E M P LE R T I L ET T ER FØLG EL SE
Kontinuerlig dialog mellom utvikler og
lokalsamfunn, Fosen (Norge):

Proaktiv planlegging, den nordlige delen
av Vidzeme Biosphere-reservatet (Latvia):

Dialog som tar lokale bekymringer
med i betraktning for å redusere
mulige negative konsekvenser av
vindenergiutviklingen, hvilket resulterer i
faktiske endringer på prosjektene.

Enighet blant alle interessenter om
kriterier for områder der vindenergi skal
bygges ut, for å forhindre ukoordinerte
eller skadelige utviklingsprosjekter.

Lokalt innovasjonshus,
Birkenes (Norge):
Utviklerfinansiert møteplass der
besøkende kan lære mer om vindkraft og
besøke vindkraftverket.

Vindparker eid av lokalsamfunnet,
Schleswig-Holstein (Tyskland):
Initiativer av lokale gårddrivere
og landeiere, der innbyggerne og
kommunene kan bli med som aksjonærer.
Deler av inntektene går direkte til
lokalsamfunnene.

Serviceenhet vindenergi og
kvalitetsmerking, Thüringen (Tyskland):
Objektiv og gratis hjelpetjenester for
innbyggere, kommuner og utviklere;
utstedelse av en «rettferdig partner»merking for utviklere.

Mancomunidad del Sureste, Gran
Canaria (Spain):
Langsiktig prosjekt for å kombinere
vindenergien og vannforsyningen til tre
kommuner, og som vil være til stor nytte
for dem alle.

Som Energia,
Catalonia (Spain):

Kommunen som er selvforsynt med
energi, Kisielice (Polen):

Det første energisamvirket i
Spania. Det er både non-profit og
medlemsfinansiert, og leverer 100
prosent fornybar energi.

Langsiktig initiativ som utforsker den
økonomiske levedyktigheten til vindenergi
for kommunen, og som fører til at
vindkraft blir sett i et mer positivt lys
blant lokalbefolkningen.

Skattekutt og landskapsforpliktelse,
Sardinia (Italia):

Oppgradering av vindparker,
Abruzzo (Italia):

Skattekutt og økonomiske og sosiale
insentiver for 1.600 husstander i
kommunen Tula, som er hjem for Italias
største vindparker.

Fokus på fornyelse av eksisterende
vindparker, høy grad av tilbakeføring og
gjenbruk av infrastruktur, og på å gjøre
vindparker mindre synlige i terrenget.

Vi har valgt å studere vindkraftfattige
regioner (Wind Energy Scarce Regions, WESR) i seks
europeiske land: Thüringen og Saxon i Tyskland, Abruzzo og
Latium i Italia, Fosen i Midt-Norge, Voivodskapet Warmia-Mazury
i Polen, Balearene i Spania og nesten hele Latvia.

