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Sentrale bevegelser og utfordringer 
i vindkraftpolitikken

• 1998: Ambisiøse politiske mål om vindkraft

• 2009: Kobling til klimapolitikk 

• Svak utbyggingstakt – hovedparten av 
prosjektene avslås eller trekkes 

• Politikken tar ulike grep for å bedre: 

– Lønnsomhet og umoden teknologi

– Ineffektive planprosesser 

– Uforutsigbarhet og investeringsvilje 

– Nasjonale og lokale konflikter
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1700 MW Utbygd 2 092 MW Under bygging 2806 MW Gitt konsesjon ikke utbygd

Politikken har virket?
• Politiske mål om mer fornybar energi 

(i hele Europa) og teknologisk 
innovasjon har skapt lønnsomhet og 
forutsigbarhet for energiutbygging

• Økt finansiell interesse for langsiktige 
investeringer

• Ny nasjonal ramme med kart over 
prioriterte områder 
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Konfliktnivået øker
WINDPLAN

Nye utfordringer 
for politikken?

Medieoppslag om vindkraft og konflikt i riks- og regional presse 



Nye bevegelser?
• Etablering av nasjonal 

protestbevegelse 

• Mobilisering av nasjonale 
interesseorganisasjoner 

• Polarisering av debatten 

• Radikalisering av lokale protester

• Økende spenning mellom:  
o Nasjonale politiske mål og virkemidler

o Lokal og nasjonal aksept av vindkraftutbygging(ens konsekvenser)



Hvordan kan vi forstå konfliktene?

Fra 
NIBYISm

til 
komplekse konflikter



Hvordan kan vi forstå konfliktene?

Materielle konflikter: 
• Teknisk støy 
• Visuelle konsekvenser
• Eiendomsverdi
• Natur og dyreliv
• Landskap
• Folkehelse 

Immaterielle konflikter
• Stedsidentitet
• Følelser
• Kultur
• Landskapsestitikk

Avmakt: lov og prosess
• Liten deltakelse i 

planlegging
• Avmakt: Liten 

medbestemmelse i lokal 
område 

• Mistro til forskning, 
utviklere og myndigheter 

• Sterk styring øker 
konfliktnivå

Rettferdighet: fordeling 
av goder og ulemper
• Vindkraft er en energi 

ressurs
• Eierskap: Ulempene 

rammer flere enn 
eierne

• Mistro til rammer for 
ressursfordeling

• Felles goder og lokal 
verdiskaping 



Hva kan vi lære av internasjonal 
politikk utvikling?

• Skottland og Danmark har hatt to årtier med sterk 
nasjonal politisk pådriv for vindkraftutbygging og 
sterke utbyggerinteresser

• Men det har skapt store lokale konflikter og 
protestbevegelser – og stagnasjon i utbygging 

• I Skottland har det vært et «politisk skifte» med økt 
støtte til mindre og lokalt initierte prosjekter (Seyfang
et al. 2012; Bak 2013; Clausen & Rudolph 2017)

• I Danmark er det «vindmøllestop» i mange 
kommuner 
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Konfliktlinjer og politikk

Klima

Forsyningssikkerhet

Distriktsutvikling og lokal 
verdiskaping

Fornybarnasjon og industriell 
utvikling

Teknologi og marked

Effektivitet, forutsigbarhet og 
konflikt reduksjon 

Natur og miljø

Sted og landskap

Rettferdig sosial og økonomisk 
fordeling

Demokratisk legitimitet

Energiformer og behov

Troverdige juridiske rammeverk

Sentrale 

politiske
spørsmål



Behov for ny kunnskap og politikk? 

• Hva er det dagens vindkraftpolitikk og planlegging ikke 
svarer på?

• Hva er formålet og behovet for vindkraft?

• Hvilke verdier skal balanseres og hvordan skal de 
rangeres?

• Hvordan sikre demokratisk forankring og medvirkning 
lokalt? 
– Hvem har myndighet og hvem skal delta? Hva kan og bør 

diskuteres?

• Er det behov for andre fordelings- og  
forvaltningsmodeller mellom vind energi og lokal 
konsekvenser og verdiskaping?
– Hvem skal eie vinden? Hvordan kan den skattlegges?



WINDPLAN

Bevegelser i vindkraftpolitikken 
og fremtidige utfordringer
• 1998-2008: Teknologi – Regulering  

• 2008-2018: Klima – Marked  

• 2019: Hva vil prege politikken fremover?
• Spørsmål om behov og verdier
• Spørsmål om fordeling og eierskap
• Spørsmål om makt og medvirkning

• Hvordan vil kommuner posisjonere seg i 
disse diskusjoner?
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• Konflikter: Forståelse av materielle, diskursive og 
prosessuelle konflikter relatert til vindkraftutbygging 

• Planlegging: Utforske premisser og planlegging av 
vindkraftutbygging gjennom politiske rammeverk og 
konkrete cases i Norge

• Sosial aksept: Undersøke cases i Danmark og 
Skottland med høy grad av lokal sosial aksept og nye 
metoder for borger deltakelse

• Konseptualisere: Nye modeller for vindkraft 
planlegging i Norge – i samarbeid med brukergruppe 
og policy workshops


