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Denne håndboken, VinnVind for alle, er en veiledning til 
hvordan man kan fremme engasjement blant befolkningen 
for sosialt inkluderende vindkraftprosjekter. Den bør 
sees på som et oversiktsbilde over hvilke resultater en 
sammensatt gruppe fra seks land kan vise til i sitt arbeid 
med det EU-finansierte WinWind-prosjektet. Ved å 
opprette aktive avdelinger for interessenter i seks land, 
har prosjektet sett på kritiske faktorer som hemmer 
sosial aksept og gjennomført en omfattende analyse av 
hindringer og faktorer som, fra økonomiske, sosiale og 
miljømessige perspektiver, kan bidra til å fremme sosialt 
inkluderende vindkraftprosjekter.

Jeg inviterer lesere, spesielt makthavere, vindkraftutviklere 
og andre interesserte til å la seg inspirere av løsningene 
som presenteres her og se hvordan vindkraft kan bli 
synonymt med lokal verdiskapning og gjennomføres 
på en måte som fremmer deltagelse og inkluderende 
beslutningsprosesser i planarbeidet.

FORORD

Vindkraft spiller en viktig rolle i energiskiftet. Likevel 
viser det seg at selv om en rekke vindkraftprosjekter har 
kommet på banen, er medvinden i ferd med å avta. Utover 
markedsfaktorer, politikk og tekniske og geografiske 
faktorer, har også manglende sosial aksept en negativ 
innvirkning på videre satsing på nye vindkraftprosjekter. 
Altfor ofte er oppfatningen den at eksterne investorer 
stikker av med gevinsten med liten eller ingen positiv 
innvirkning på lokalsamfunnet. I tillegg er det stigende 
bekymring for miljømessige konsekvenser av vindparker. 
Dersom vindkraft skal få fortsette å være en drivkraft i 
energiskiftet, må man begynne å tenke annerledes, og 
fordeler for alle involverte parter må gjøres til en essensiell 
del av hvert enkelt prosjekt. Den løpende debatten om 
vindkraftprosjekter viser at det er essensielt å involvere 
alle interessenter dersom ren energi skal kunne vinne 
fram. Aktivt engasjement fra interessenter og rettferdige 
prosedyrer for deltagelse er de viktigste ingrediensene 
i en vellykket strategi for å bryte ned barrierene som 
manglende aksept for vindkraft skaper.

Man trenger ikke starte fra bunnen av. Det finnes allerede 
en rekke sosialt inkluderende vindkraftprosjekter, og 
bak dem står ofte framtidsrettet politikk på forskjellige 
politiske styringsnivå. Den europeiske unions pakke for 
Ren energi (fjerde energipakke) inneholder ambisiøse 
regler for hvordan innbyggere må gis muligheten til å 
delta i energiskiftet. Dette åpner for nye muligheter: 
regjeringer har nå mulighet til å få i stand rammeverk og 
styrke sosialt inkluderende vindkraftprosjekter.

Maria-Rosaria Di Nucci
Koordinator for WinWind-prosjektet
Freie Universtät Berlin 
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HVORFOR SOSIALT INKLUDERENDE VINDKRAFT? 

Motstanden mot vindturbiner er lokalt forankret, og 
debatten om vindkraft kan veldig lett eskalere og føre til 
stillstand eller til og med at prosjekter går dukken.

Resultatet er ofte en situasjon hvor fordelene vindkraft ville 
kunne ha for lokalbefolkning og alle involverte interessenter 
ikke kan utnyttes fullt ut, og fordelene er betraktelige!

WinWind-prosjektet fokuserer mest på å 
analysere lokalsamfunnenes aksept for spesifikke 
vindkraftprosjekter og avgrenser slik det overordnede 
konseptet «sosial aksept». Det dreier seg hovedsakelig 
om lokale interessenter, spesielt innbyggere og lokale 
myndigheter, og deres aksept hva angår beslutninger om 
plassering og vindkraftprosjekter.

WinWind anser vindkraftprosjekter for å være sosialt 
inkluderende hvis de kan vise til effektiv bruk av offentlig 
engasjement for å garantere bærekraftige resultater 
på tvers av de tre hovedområdene: økonomi, samfunn 
og miljø. Slike prosjekter har en positiv innvirkning 
på lokaløkonomien ved å kanalisere inntekter inn i 
lokalsamfunnet og (eller) gi innbyggere muligheten 
til å gjøre direkte fortjeneste på prosjektet. Disse 
prosjektene må være transparente og imøtekommende 
i all kommunikasjon gjennom hele planleggingsfasen for 
å gjøre det mulig for innbyggere å delta effektivt og gi 
hensiktsmessige råd. Slik viser de respekt for lokale behov 
og (natur)arv samtidig som de tar sikte på å begrense 
ringvirkninger på miljø og dyreliv så godt det lar seg gjøre.

I hvilken grad vindkraftprosjekter omfatter disse faktorene 
avhenger selvfølgelig i stor grad av omstendighetene. 
Hvert prosjekt er unikt med unike utfordringer og 
muligheter og har forankring i lokale forhold.

WinWind har identifisert en serie universelle drivkrefter 
som forklarer hva som menes med et sosialt inkluderende 
prosjekt. Grep som styrker eksisterende drivkrefter og 
reduserer eksisterende barrierer må ta stedsspesifikke 
faktorer i betraktning. Når alt kommer til alt er det disse 
som skaper aksept for spesifikke vindkraftprosjekter i 
lokalsamfunnet.

Siden graden av aksept det enkelte vindkraftprosjekt blir 
møtt med, avhenger av en mengde faktorer, er denne 
håndboken strukturert omkring tre avgrensede spørsmål: 

Selv om sosialt inkluderende vindkraftprosjekter lykkes 
på bakgrunn av en kombinasjon av flere faktorer, er 
både merkbar positiv innflytelse på lokal økonomi 
og innbyggere som føler de har en viktig plass i 
planarbeidet helt sentrale for å skape sosial aksept.
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Hvordan kan planlegging 
innen vindkraft gjøres  

mer inkluderende?

Hvordan kan lokalsamfunnet 
få sin del av fortjenesten 

fra vindkraft?

Hvordan kan sosialt inkluderende 
vindkraft gjøres til den 

nye normalen? 
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Prosedyrene som avgjør plassering og drift av vindparker 
er forskjellige i hvert enkelt EU-land. Det som går igjen 
er at lokal aksept for vindkraftprosjekter er forsvinnende 
lav i land hvor lover og institusjonelle prosedyrer 
ekskluderer lokalsamfunnene.

Resultatet er ofte at vindkraftanlegg oppfattes mer som 
en trussel enn en mulighet for verdiskapning lokalt. 

Vindkraftprosjekter med høyere fokus på deltagelse 
fra lokalsamfunnet i planleggings- og søknadsfasen har 
høyere sannsynlighet for å lykkes og vil i mindre grad ses 
på som et prosjekt som kommer utenfra.

Motstand mot vindparker skaper ofte konflikt og er 
preget av mistanke fra befolkningen hvis inkluderende 
planlegging ikke er en del av prosjektet helt fra 
begynnelsen. Rådføring med interessenter og direkte 
engasjement er de viktigste elementene for å sikre en 
vellykket strategi.

Slike deltagelsesprosesser kan ikke bare være rettet 
mot prosjektets tekniske aspekter. De må ta hensyn til 
forholdet mellom folk og plassen de bor på. Man må også 
tenke over hvilken innvirkning en ny vindpark vil ha på 
lokalsamfunnets identitet, tilhørighet og kulturarv.

Strategier for å bryte barrierene som forhindrer aksept for 
vindkraft krever derfor en god del offentlig engasjement 
så motstandere og forkjempere kan møtes på en felles 
arena for å rådføre seg og debattere.

Det er derfor essensielt at mange interessenter engasjerer 
seg fra et tidlig tidspunkt i prosjektets planleggingsfase.

Politikken bør være å gjøre det lettere å skaffe til veie og 
dele transparent og objektiv informasjon i en språkdrakt 
som er lett å forstå. Dette bør skje helt fra starten av, og 
slik informasjon bør være en forutsetning for å få tillatelser.

HVORDAN KAN PLANLEGGING INNEN VINDKRAFT  
 GJØRES MER INKLUDERENDE?

1

I SØKELYSET:

På Gran Canaria lyktes man spesielt godt med 
informasjonskampanjer. Før man startet med 
konkret arbeid med vindparken, ble det laget 
promoteringsvideoer i samarbeid med lokale 
myndigheter som ble kringkastet via lokal-TV og radio. 
Man designet store opplysningsplakater som ble 
hengt opp på offentlige steder som bussholdeplasser, 
gater, skoler og administrative bygg. Man distribuerte 
brosjyrer og bøker, spesielt i skoler, og flere store 
opplysningskampanjer ble, og blir fremdeles, arrangert.
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Dialog er helt klart et viktig grep for å informere og hente 
inn råd. Dialog øker forståelse blant befolkningen for 
det enkelte prosjekt, mens tilbakemeldingene de gir bør 
være rådgivende for myndigheter og utviklere så de kan 
vite hvilke lokale forhold man må vurdere i forbindelse  
med konsekvensutredninger. 

Lokale myndigheter og lokale ledere som ordførere, i 
kraft av sin nære tilknytning til innbyggerne, er spesielt 
godt plasserte for å stimulere utviklere til å gå i dialog 
med lokalsamfunnet. 

Det er essensielt at utviklere engasjerer seg i lokalmiljøet 
gjennom alle leddene i deltagelsesprosessen. Det betyr at 
de må være mottakelige for lokale hensyn helt fra starten 
og ha rom for fleksibilitet i planene sine for å ta disse 
hensynene til følge. Utvikleren må jobbe nært med relevante 
myndigheter for å komme fram til og gjennomføre den 
mest effektive formen for uformell innbyggerdeltagelse. I 
den forbindelse må de vise vilje til å lytte, tilpasse seg og 
påta seg klare og realistiske forpliktelser.

WinWinds analyser viser at prosjekter med sterk 
kommunal deltagelse – enten direkte som en del av den 
juridiske enheten vindparken utgjør, eller på indirekte vis 
– ses på som mer inkluderende og pålitelige. 

EFFEKTIVE INFORMASJONSKAMPANJER

Befolkningen trenger å kjenne til fordelene med 
vindparken, men de må også vite hva som må til for å 
stagge negative virkninger.

EFFEKTIV DIALOG 

Klimadebatten opptar mer og mer av samfunnsdebatten, 
og interessenter i energimarkedet, makthavere og 
befolkningen generelt blir stadig mer bevisste vindkraftens 
sentrale rolle i energiskiftet.

Man ser altfor ofte at motstand mot vindkraft blir avfeid 
som uvitenhet eller feilinformert lokalbefolkning.

For å kunne være effektiv må dialog ta høyde for at 
motstandere ofte kan være meget kunnskapsrike, ha et 
solid fotfeste i de lokale forholdene og derfor kan bidra 
kraftig til diskusjonens kvalitet.

Selv om man bør unngå en situasjon hvor et knippe aktive 
motstandere dominerer lokale hendelser, må man heller 
ikke anta at motstandere av vindkraft alltid tar feil. 

Det lønner seg derfor å hyre inn cprofesjonelle meklere 
og benytte seg av et variert utvalg fornuftige former for 
dialog. Disse teknikkene kan hjelpe utvekslingen godt på 
vei til å bære frukt.

Nøytrale organisasjoner, organisasjoner som opptrer 
som mellomledd, kan også bidra til å skape en åpen og 
konstruktiv kommunikasjonskultur. Med rett finansiering 
kan de også sette i gang uformelle dialogprosesser. 

I SØKELYSET:

I distriktet Fosen i Norge, har den nasjonale 
forvaltningsmyndigheten NVE holdt omtrent 30 
offentlige møter, og omtrent 35 møter ble avholdt med 
lokale og regionale myndigheter. Selv om det kostet 
både tid og ressurser, gav det høye antallet møter 
befolkningen en arena for å uttrykke synspunkter og 
identifisere forhold som burde undersøkes før man kan 
avgjøre om et prosjekt vil la seg gjennomføre.
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HVORDAN KAN MAN DELE VINDKRAFTENS ØKONOMISKE 
FORDELER MED SAMFUNNET?

2

Økonomisk gevinst fra vindparker trenger ikke forlate 
lokalsamfunnet. Tvert imot er det å bevare økonomisk 
verdi og la den sirkulere innad i lokalsamfunnet et av de 
beste argumentene for økt engasjement fra interessenter .́ 

Økt sysselsetting, skatteinntekter for kommunene og 
økt aktivitet for lokale bedrifter bidrar betraktelig til økt 
sosial aksept. 

Det finnes både direkte og indirekte grep som kan bidra 
til verdiskapning for lokalsamfunnet.

Økonomiske fordeler er enten et resultat av innbyggernes/
samfunnets aktive og direkte deltagelse som andelseiere 
i vindkraftprosjektet eller indirekte deltagelse via 
skattefordeler eller betaling for leie av land. 

Mekanismer for fordelsdeling er mest effektive i land hvor 
slike grep aktivt støttes fra politisk hold ved hjelp av klare 
reguleringstiltak og rammeverk.

ROM FOR ØKONOMISK DELTAGELSE 

En lav økonomisk terskel for deltagelse vil gjøre det mer 
attraktivt for innbyggere å ta del i prosjektet. I tillegg vil 
vindkraftprosjektet framstå som mer inkluderende. 

Det finnes en rekke organisasjonsstrukturer og juridiske 
enheter som kan gi innbyggere muligheten til «rettferdig» 
økonomisk deltagelse i vindkraftprosjekter. Det er generelt 
viktig å se på hvem som er hoveddrivkraften bak prosjektet 
og i hvor stor grad lokalbefolkningen har demokratisk 
kontroll, både i planleggingsfasen og i driftsfasen. 

Vindkraftprosjekter bør være organisert på en måte 
som lar innbyggere og lokale myndigheter bli en del 
av den juridiske enheten som driver vindparken. Selv 
om den juridiske formen kan variere fra kontekst til 
kontekst, skaper dette energisamfunn hvor innbyggerne 
kan bli medeiere i vindparken og få en prosentandel av 
investeringene sine som godtgjørelse hvert år.

Dette er en del av en generell trend i energimarkedet 
hvor forbrukere i større og større grad blir sentrale i 
produksjonen av fornybar energi. De er i ferd med å bli, med 
trykk på første stavelse, forbrukere, såkalte «prosumers», 
som tjener på og bidrar til det lokale energiskiftet.

Utviklere bør styrke økonomisk deltagelse i prosjekter ved 
å utstede andeler som folk har råd til. Aktivt samarbeid 
med lokale myndigheter for å få i stand og informere om 
muligheter for økonomisk deltagelse anbefales også. 
Lokale myndigheter bør aktivt stimulere energisamfunn 
og investere egne ressurser i vindkraftprosjekter for å gå 
foran som et eksempel og vise sin tillit til et prosjekt. De bør 
aktivt anspore utviklere til å engasjere seg i lokalmiljøet.
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I SØKELYSET:

Det spanske kooperativet Som Energia legger aktivt til 
rette for lokal økonomisk deltagelse. Lokalbefolkning har 
mulighet til å bli medlemmer av kooperativet og, blant 
annet, bli medeiere i en vindpark. Gjennom deltagelse 
i Som Energias demokratiske årsmøte kan medlemmer 
bidra i energikooperativets prosesser og strategier.

I SØKELYSET:

I den tyske delstaten Schleswig-Holstein har lokale 
bønder og grunneiere startet vindparker. Bakmennene, 
ordføreren og planleggere var nøye med å legge til 
rette for at lokalbefolkningen, og ikke bare noen få 
tidlige deltakere, skulle få muligheter til å dra fordel av 
prosjektene.

IGANGSATT AV EKSTERNE 
INVESTORER

• Hovedsakelig større prosjekter hvor 
utvikleren frivillig tilbyr muligheter for aktiv 
økonomisk deltagelse. 

• «Rettferdig» stemmerett i den forstand at antall 
stemmer står i forhold til investert beløp.

• Vanligvis favoriserer dette investorer eller 
innbyggere med penger til overs. 

• Gir høy grad av plansikkerhet, siden man da 
vanligvis har fastsatt hvem som skal planlegge 
utviklingen fra starten av, og langsiktig 
økonomisk trygghet.

IGANGSATT AV LOKALSAMFUNNET

• Hovedsakelig mindre prosjekter med laver 
økonomisk terskel for deltagelse.

• «Rettferdig» stemmerett i den forstand at en 
person har en stemme. 

• Prosjektmedlemmer kan vanligvis trekke seg 
fra prosjektet med et års varsel. 

• Ofte (ikke alltid) er prosjektene avhengige av 
frivillig engasjement slik det ofte  
er i kooperativer. 

IDEALTYPISKE VINDKRAFTPROSJEKTER

Når sant skal sies er det glidende overganger mellom disse to kategoriene. Hybridformer forekommer,  
avhengig av hvem som står bak prosjektet og hvilken juridisk struktur man velger.
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Selvfølgelig er det ikke bare gjennom aktiv deltagelse i 
vindparkens juridiske enhet at man kan dele økonomisk 
gevinst med lokalsamfunnet. 

De som eier land hvor turbiner bygges, mottar vanligvis 
leie for landområdet som blir brukt. For å oppnå økt 
aksept burde man også betale leie til grunneiere som ikke 
har turbiner på sin eiendom, men som allikevel har blitt 
berørt av prosjektene.

Vanligvis betaler de som driver vindparken næringsskatt 
lokalt, og hvis selskapet som driver vindparken er 
registrert der prosjektet er lokalisert, vil vertskommunen 
få 100 % av skatteinntektene.

Det at et bredt utvalg individer og familier tjener på 
inntektene som genereres står sentralt i slike tilnærminger. 

I SØKELYSET:

I den polske byen Kisielice mottar bønder som 
har turbiner på sitt land i gjennomsnitt 5.000 
EUR i årsleie for hver turbin. I tillegg betales det 
godtgjørelse for servitutt til grunneiere som gir 
adgang til å etablere kraftlinjer som kobler turbinene 
til strømnettverket. 

I SØKELYSET:

I den tyske kommunen Neuenkirchen gikk 1 % av 
den årlige godtgjørelsen fra vindbasert elektrisitet til 
en lokal frivillig organisasjon med lokalt fokus for å 
sørge for at alle medlemmene i lokalsamfunnet skulle 
kunne ta del i godene på et vis. I andre tilfeller valgte 
man godtgjørelse i naturalia og opprettelse av en 
samfunnsstiftelse for å støtte sosiale tiltak 
og energisparingstiltak.

I SØKELYSET:

Den italienske kommunen Tula får 2 % av de årlige 
bruttoinntektene for hver kWh som produseres 
og sendes inn i strømnettet. Dette har ført til en 
investering på totalt 400.000 EUR som har blitt 
brukt til å finansiere miljøutdanning, nye offentlige 
gangveier, oppussing av idrettsanlegg og en reduksjon 
av boligskatt og renovasjonsskatt. Det er verdt å legge 
merke til at fordelingen av denne inntekten ble gjort i 
samråd med lokalbefolkningen.

En slik tilnærming er spesielt relevant i rurale strøk hvor 
lokale bønder er meget viktige interessenter i lokale 
beslutningsprosesser. 

I tilfeller hvor man ikke forventer særlig mye vilje til 
økonomisk deltagelse (et estimat for denne interessen 
kan anslås i forbindelse med konsulteringsmøter i 
planleggingsfasen), bør det være muligheter for indirekte 
økonomisk fordelsdeling.

HVORDAN INDIREKTE ØKONOMISKE FORDELER  
KAN GI DIREKTE SOSIALE FORDELER
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Hvis man avgjør hvordan kommunens skatteinntekter  
skal brukes i samråd med befolkningen, blir dette enda 
mer effektivt. 

MULIGHETER FOR LOKAL SYSSELSETTING 

Hvis det blir gjort riktig, kan utvikling av vindparker ha 
en sterk positiv effekt på sysselsetting lokalt, spesielt hvis 
man gir kontrakter for infrastruktur til lokale bedrifter. 
Dette gjelder konstruksjonsfasen og fornyelsesprosesser 
når man planlegger reparasjon eller fornyelse av veier 
eller strømnett. 

I SØKELYSET:

I Norge har vindparkutvikleren Statkraft benyttet lokal 
arbeidskraft i byggingen av parkene. Man har trukket 
kraftlinjer og forbedret veier. Faktisk var omtrent 600 
personer sysselsatt i den mest hektiske byggeperioden 
for Fosen Vind DAs prosjekter i Fosen. 

Kapitalen som skaffes til veie kan være et betydelig tilskudd 
til det kommunale budsjettet i sin helhet og kan brukes og 
investeres i ad hoc-fond og rullerende fond for å finansiere 
prosjekter som er av felles interesse for samfunnet. Der 
det lar seg gjøre, bør vindparkinvestorer dekke utgifter til 
modernisering av kommunale veier knyttet til prosjektet og 
kraftlinjer for å støtte kommunens budsjett. 

For at lokalsamfunn skal kunne bli klar over hvilke 
fordeler vindparker gir dem, må utviklerne – som 
forstår prosjektet best både teknisk og økonomisk – 
spre informasjon om spesifikke fordeler til relevante 
myndigheter og lokalbefolkningen.
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HVORDAN KAN VI GJØRE SOSIALT INKLUDERENDE 
VINDKRAFT TIL DEN NYE NORMALEN?

Sosialt inkluderende vindkraftprosjekter kan og bør være 
framtiden. Istedenfor å se på inkluderende prosjekter 
som unntaket, bør denne typen tilnærminger bli den  
nye normalen. 

Hvilke forutsetninger man har for gjennomføring av 
vindkraftprosjekter varierer enormt fra land til land. 
WinWind har identifisert en rekke varierte og universelle 
faktorer og grep som bidrar til økt samfunnsaksept i 
mange forskjellige kontekster. Det gjør at det er mulig 
å overføre beste praksis så lenge man tilpasser noe til 
lokale forhold. Nøkkelen til å gjøre sosialt inkluderende 
vindkraft til en norm er fortsatt utveksling av erfaringer 
og beste praksis. En effektiv overføringsprosess kan ikke 
bare ha øyeblikkelig innvirkning på et prosjekts utvikling, 
men kan også vise hvilke strategiske endringer man må 
gjøre i de overordnede politiske rammeverkene. WinWind 
har gjort det mulig å dele kunnskap og erfaringer på tvers 
av forskjellige deler av Europa. Dette er en katalysator 
for videre handling i framtiden og utvikling av nye ideer 
for hvordan effektive midler kan tas i bruk i forskjellige 
kontekster. Gjennom økt utveksling vil man gjøre folk 
mer bevisste på hvor verdifulle sosialt inkluderende 
vindkraftprosjekter kan være, og interessenter vil få økt 
kapasitet til å legge til rette for godt offentlig engasjement.

Som et utgangspunkt kan vi si at man bør evaluere 
vindkraftprosjekter på grunnlag av et bestemt sett 
prinsipper og kriterier.

WinWind-prosjektet har utviklet et sett prinsipper og 
kriterier på bakgrunn av den tyske delstaten Thuringias 
«Retningslinjer for rettferdig vindkraft» med omfattende 
henvisninger til «det som fungerer» med tanke på sosialt 
inkluderende vindkraft. For at slike vindkraftprosjekter 
skal bli normen, bør de forholde seg til og implementere 
følgende prinsipper. De bør:

1. Kunne vise til positiv innflytelse på lokaløkonomien 
gjennom å satse på lokale kontrakter, lokal finansiering 
og samarbeid med lokale/kommunale energiselskap

2. Skape muligheter for aktiv og passiv økonomisk 
deltagelse fra innbyggere i lokalmiljøet 

3. Sikre at lokalbefolkning får ta del i prosessene 
gjennom tidlig dialog og effektiv uformell deltagelse

4. Minimere innvirkninger på landskap, dyreliv  
og biodiversitet

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

3
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Disse sentrale prinsippene danner grunnlaget for ethvert 
sosialt inkluderende vindkraftprosjekt. De kan videre 
deles inn i en lang rekke kriterier som kan velges og vrakes 
for å gjenspeile forskjellige nasjonale/regionale/lokale 
kontekster og rammeverk.

Prinsippene og kriteriene kan anvendes på mange 
forskjellige måter avhengig av konteksten eller integreres i 
eksisterende rammeverk. Man kan for eksempel trekke dem 
inn i miljømerking av rettferdig vindkraft eller grønn energi. 
Alternativt kan de integreres i støtteordninger for fornybar 
energi, spesielt som kriterier for vindkraftauksjoner, 
støtteprogrammer for utvikling på landsbygda, 
strukturfond eller utjevningsfond. Kommuner og regionale 
planleggingsmyndigheter kan vurdere å integrere disse 
kriteriene når de gjør landområder tilgjengelige for 
vindkraftprosjekter. Vindkraftindustrien inviteres også til å 
legge dette til grunn og selv velge å forplikte seg til disse 
prinsippene og gjøre dem til sine egne.
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VINDEN BLÅSER FOR ALLE!  
HVORFOR IKKE DELE GODENE? 

Sosial aksept for vindkraft i lokalsamfunn over hele Europa 
kan bare oppnås hvis prosjekter forholder seg til både 
hvordan lokalsamfunn kan delta i planleggingsprosessen 
og hvordan de økonomiske fordelene kan fordeles bredere 
i lokalmiljøet. Denne rapporten viser både mulighetene for 
offentlig engasjement og mulighetene slikt engasjement 
byr på. Målet er å gi makthavere, utviklere og folk flest et 
klarere oversiktsbilde over hva som er mulig. For å komme 
fram til en mer institusjonalisert tilnærming til offentlig 
engasjement har vi presentert prinsipper og kriterier som 
kan være et grunnlag for ethvert vindkraftprosjekt. 

WinWind-prosjektet har utarbeidet en klar analyse 
som viser hva som hindrer og hva som fremmer økt 
samfunnsaksept. Prosjektet har vist at spesifikke løsninger 
er skreddersydde, men drives av universelle faktorer. 
Prosjekter som ønsker å være sosialt inkluderende kan 
derfor sette sin lit til andres erfaringer, blant annet de 
erfaringene som analyseres i dette prosjektet. I møte 
med endringer i europeisk lovgivning forventes det nå at 
medlemsland i EU implementerer en gunstigere politikk 
som fremmer et mer inkluderende energiskifte hvor 
befolkningen står stadig mer i sentrum. Til gjengjeld er 
det lokale og regionale myndigheter som lykkes best med 
å fremme aksept, spesielt siden kommunale makthavere 
står innbyggerne nærmest. Et klarere, gunstigere og mer 
stabilt rammeverk for bl.a. energisamfunn, vil derfor 
gjøre det mulig for lokale myndigheter å gå foran som 
et godt eksempel og være medinvestor i vindparker 
i lokalsamfunnet. 

Denne håndboken oppfordrer (berørte) innbyggere til å 
etterlyse mer sosial inkludering i lokale vindkraftprosjekter 
så prosjektene kan gjennomføres med respekt for 
lokalbefolkningens behov og bekymringer og samfunnet 
kan ta størst mulig del i godene. 

Et annet verktøy som kan brukes hånd i hånd med denne 
håndboken er det interaktive nettverktøyet «Pocket 
WinWind» som kan tilfredsstille utvikleres, makthaveres 
og innbyggeres spesifikke informasjonsbehov. Verktøyet 
er en støtte i møte med en rekke utfordringer og viser 
muligheter for å skape sosialt inkluderende vindprosjekter.
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