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Mål og problemstilling
• Overordnet mål: Utvikle kunnskap om
hvordan konsesjons- og
planleggingssystemene for vindkraft og
endringer i disse påvirker arealpress og
lokal oppfattelse av legitimitet
• Forklaringsfokus: variasjon i utfall av
planprosesser knyttet til vindkraft- og
hytteutbygginger, knyttet til:
• Utfallslegitimitet – I hvilken grad kommuner
og relevante lokale aktører vurderer utfallet
av prosessene som rettferdig
• Arealpress – det miljømessige utfallet av
planprosessene

Overgripende forklaringsrammeverk
Analytiske perspektiver:

• Teori om «energy justice» og legitimitet:
• prosedural rettferdighet (procedural justice)
• Fordelingsrettferdighet (distributive justice)
• Anerkjennelse/forståelse (recognition justice)

• Institusjonell teori og administrasjonsvitenskap
• Juridisk analyse

Logikk i prosjektet
1. Empirisk kartlegge arealmessig utvikling for vindkraft og hytter
2. Kartlegge og forklare endringene i konsesjonssystemet for vindkraft, og
analysere implikasjoner for rettferdighet og legitimitet
3. Sammenligne hytte- og vindkraftplanlegging og forklare hvordan prosessene
påvirker press på arealbruk og legitimitet
4. Avklare hvorvidt og hvordan forholdet til EU-regler påvirker miljøhensyn og
press på arealer
5. Samle innsiktene fra prosjektet med mål om å bidra til å bedre prosessene for
vindkraft- og hytteutbygginger

Prosjekt

• Prosjektet tangerer tidligere prosjekt om vindkraft, og bidrar inn i FME Include
• Fokus på rettferdig omstilling, gode prosesser, arealbruk og endring i dette

• Bidrar allerede inn til offentlige brukere på alle styringsnivåer
• Gode perspektiver fra brukerpartnerne

• Etablert god kontakt med offentlige og
private instanser
• Har som mål å bidra til sikker
kunnskap for å bedre
plan prosessene
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