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Nykøbing Falster, 18. august 2015   

 

Kære vindmølle-interessent 
 
Invitation til WISEPower arbejdsmøde torsdag den 10. september 
2015 kl. 12.00 til 15.30 i Byrådssalen, Guldborgsund Rådhus, Parkvej 
37, 4800 Nykøbing F. 
 
Jeg vil gerne invitere dig til at deltage i et møde torsdag den 10. September, der 
fokuserer på lokalt engagement og accept af onshore vindprojekter (landvindmøller).  
 
Dette arrangement er en del af WISEPower, et europæisk projekt, hvor projekt-
partnerne er i gang med at udvikle et værktøj med veje til, hvordan borgere og 
virksomheder i nærområdet kan inddrages på en hensigtsmæssig måde, for at der 
opnås lokalt engagement og accept. På engelsk kalder vi det Social Acceptance 
Pathways – men på dansk foretrækker jeg Veje til lokalt engagement og accept.  
 
Mødet bliver arrangeret af Guldborgsund Kommune, der er projektpartner i 
WisePower. 
 
Både nationalt og internationalt, har der de seneste år været forsket og opnået 
praktiske erfaringer indenfor lokalt engagment og accept af landvindmølle og 
infrastrukturen, der følger med. WISEPower har til formål både at styrke og bygge 
videre på de eksisterende materialer for at støtte projektudviklere, så de kan 
designe effektive lokalt-engagement-strategier, der er tilpasset eget projekt, 
ressourcer og behov. 
 
Disse standardiserede veje er udarbejdet af WISEPower-konsortiet, og vi søger nu 
din hjælp til at give os konstruktiv feedback på værktøjets anvendelighed og rolle 
ude i den virkelige verden. Dit bidrag og dine input på dette arbejdsmøde vil være 
højt værdsat i forhold til at udforske og afprøve værktøjet og formidlingen af det. 
 

Jeg føler mig overbevist om, at du har værdifulde erfaringer at dele, og jeg håber 
derfor, at du vil være i stand til at deltage i mødet. Se venligst vedlagte dagsorden, 
der beskriver de drøftelser, vi håber at have på dagen. 
 
Skulle du have spørgsmål relateret til WISEPower projektet eller arbejdsmødet, så 
tøv ikke med at kontakte mig. 
 

Hvis du ønsker at deltage i mødet den 10. september, så lad mig det venligst  vide 
via e-mail på ahh@guldborgsund.dk  senest den 1. september. 

 

Med venlig hilsen 
Guldborgsund Kommune 

 
Anne Holl Hansen  
Klima- & Energikoordinator  

mailto:ahh@guldborgsund.dk


 

 

Program for WISEPower arbejdsmødet 
 
Torsdag den 10. September 2015 kl. 12.00 til 15.30.  
Byrådssalen, Guldborgsund Rådhus, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. 
 

Tid Dagsordenspunkt 

12:00 
 
Velkomst og introduktion til WISEPower projektet og formålet med mødet 

 
12:15 

 
Landvindmøller og infrastruktur på Hebriderne 
Den scotske partner fra UK Government på Hebriderne, Kenneth R. Mackay 
fortæller om fordelene ved landvindmøller på Hebriderne 

 
12:45 

 
Konceptet for Social Acceptance  
Vi drøfter begrebet lokalt engagement og social accept for onshore vindmøller 
og tilhørende infrastruktur. 
 
Drøftelse af hvordan man opnår successfuld lokalt engagement og accept og vi 
finder eksempler på succesfulde og mindre succesfulde nationale projekter. 

 
13.05 

 
Brug af værktøj: Planlægning og undersøgelse 
 
Vi kigger nærmere på de veje, som værktøjet anviser  – og overvejer materialets 
praktiske anvendelighed. Stil provokerende spørgsmål for at få forskellige 
vinkler på temaer og løsningsforslag belyst! 

 
13.25 

 
Brug af værktøj: Specifikke foranstaltninger 
Vi ser på de specifikke foranstaltninger og handlinge, som værktøjet foreslår 
F.eks. 

 hindringer og begrænsninger, 

 mulighed for at forbedre værktøjet, 

 inddragelse af yderligere foranstaltninger, 

 delt ejerskab og innovativ finansiering. 

13:40  Kaffepause og netværk 

 
14.00 

 
Brug af værktøj: Design og implementering 
 
Vi overvejer, hvordan en fuld accept strategi kan se ud og realiseres og drøfter 
eksempler fra virkeligheden. 

 
14.20 

 
Værktøjet: Social Acceptance Pathways 
 
Vi drøfter værktøjet som helhed, og hvordan det kan bruges i din organisation 
og værktøjets effekt på lokal accept. 

 
14:40 

 
Konklusion f.eks. omkring: 

 Specifikke regionale tilgange 

 Yderligere spørgsmål eller kommentarer 

15.00 Afslut 

 
 
http://wisepower-project.eu/ 


