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Projektet kort fortalt
WISE Power vil føje sikkerhed
til planlægningsprocessen
for vindenergiprojekter ved at
øge lokalsamfundets støtte.
Det vil i høj grad
bidrage til at reducere
sagsbehandlingstiden
for vindmølleprojekter til
maksimalt 24 måneder, som
anbefalet af det europæiske
projekt Wind Barriers (2010;
www.windbarriers.eu).

Projektets resultater

WISE Power er et ambitiøst europæisk projekt om at fremme
forståelse og accept af vindenergi, opstartet i maj 2014.
WISE Power sigter mod markant at øge lokalt engagement og
støtte til vindmøller og samtidig øge lokalsamfundets deltagelse
i planlægning og gennemførelse af vindenergiprojekter.
Projektet har et stærkt fokus på alternativ finansiering – for
eksempel i andelsselskaber og finansielle partnerskaber
– som en metode til at øge det folkelige engagement.
Det vil undersøge potentialet i innovative modeller for
finansiering af vindmølleprojekter og inddrage forskellige
interessenter, såsom kooperativer, alternative og grønne
banker, finansieringsinstitutioner i øvrigt, kommuner og
udviklere af vedvarende energi. WISE Power vil benytte en
’finansieringsrådgivende bestyrelse’, det såkaldte Finance
Advisory Board, der løbende vil interagere med projektpartnerne
for at give indsigt og feedback.
Vindmølleindustrien og andre interessenter vil drage fordel
af WISE Power-projektets samarbejdsorienterede tilgang til
udveksling af ”best practice”, med henblik på at fremme den
folkelige forståelse og accept. Disse nye og forbedrede metoder
vil omfatte innovative modeller for deltagelse i finansiering af
vindmølleprojekter.
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13 lande med forskellig
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geografisk og kulturel
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Direkte og synlige resultater:
• En analyse af eksisterende metoder til at øge den folkelige forståelse og accept af vindenergi
og den tilhørende grid-infrastruktur, der i øjeblikket anvendes af vindmølleindustrien i
Europa;
• Et måleværktøj, der identificerer barrierer samt støtteforanstaltninger, supplerer aktuelle
oplysninger samt måler de samlede resultater af projektet;
• Forslag til Social Accept Pathways (SAP’s), en vejledning tilgængelig på 10 europæiske
sprog, der beskriver konkrete skridt, der skal tages for at sikre engagement i lokalsamfundet
og understøtte forskellige interesser;
• En serie af arbejdsmøder om validering, testøvelser i fire lande, deltagelse i fuldskalascenarier samt konkret arbejde med at indsamle folkelig tilbagemelding;
• Udbredt formidling og kapacitetsopbygning på lokalt/regionalt, nationalt og EU-plan.
Disse resultater er rettet mod alle interessenter, det vil sige lokalsamfund, myndigheder,
udviklere i vindmølleindustrien, systemoperatører, borgergrupper, kooperativer samt miljø- og
sociale organisationer.

Grundlag og struktur
Status Quo &
Undersøgelser

Validering af
Social Acceptance
Pathways (SAP‘s)

I den indledende fase
af projektet kortlægges
og undersøges den
aktuelle grad af folkelig
accept på tværs af
mange europæiske
lande.

Baseret på denne
vurdering vil
vejledninger for ‘best
practice’, kaldet Social
Acceptance Pathways
(SAP’s) blive foreslået
og færdiggjort.

Navnlig vil nye modeller
for projektfinansiering
med borgerinddragelse
vurderes.

Derefter vil disse
SAP’s blive testet
og valideret gennem
arbejdsmøder,
testøvelser, fuldskalascenarier og ved
udvikling gennem
konkrete projekter.

Kapacitetsopbygning

Efter denne
valideringsproces vil
nøgleaktører, politikere
og beslutningstagere
på lokalt og
regionalt plan samt
projektudviklere, blive
involveret i en bred
kapacitetsopbyggende
proces, hvor
der forventes
regelmæssige
møder for at fremme
anvendelsen af
projektets SAP’s.

Formidling

Aktiviteterne følges
op af en stærk
sagsfremmende
kampagne for at sikre
en bred rækkevidde
ud til målgrupperne.

