
Dette prosjektet er finansiert av EUs forsknings- og innovasjonsprogram 
Horisont 2020 under avtale nummer 953040. Det er kun COME RES-prosjektet 
som er ansvarlig for innholdet i dette dokumentet, og innholdet reflekterer 
ikke nødvendigvis EUs oppfatninger.

Fremmer utvikling 
av lokale, fornybare 
energisamfunn



Hva handler COME RES-prosjektet om?
COME RES er et prosjekt støttet av Horisont 2020 som har som mål å øke 
andelen fornybar energ i strømforsyningen. Prosjektet fokuserer på å fremme 
utviklingen og støtte implementeringen av rammeverk som legger til rette for 
etablering av lokale, fornybare energisamfunn. Dette gjøres ved å lære fra 
regioner som allerede har lang erfaring med lokale energisamfunn, og ved å 
støtte regioner som har potensiale til å utvikle lokale energisamfunn.

COME RES fokuserer på flere ulike teknologier, som solceller, vind, vannkraft, 
batterilagring og integrerte løsninger.

Hva er et energisamfunn?
Den pågående energiomstillingen handler ikke bare om å gå over fra fossile til 
fornybare energikilder, men krever også at vi revurderer hvordan energi blir 
produsert og distribuert. Potensialet for lokale, fornybare energisamfunn er 
stort. Disse vil øke i betydning og vil i fremtidens energisamfunn komme i 
tillegg til den tradisjonelle, sentraliserte distribusjonen. Lokale energisamfunn 
organiserer aktiviteter som kraftproduksjon og distribusjon gjennom åpen, 
demokratisk deltagelse og som har som formål å gi miljømessige, økonomiske 
eller sosiale verdier for lokalsamfunnet (se definisjonene i EUs
reviderte fornybardirektiv REDII og 
reviderte elmarkedsdirektiv IEMD).

https://ec.europa.eu/jrc/en/jec/renewable-energy-recast-2030-red-ii
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0944


COME RES er aktiv i regioner i ni europeiske land: 

→  Limburg, Vest-Flandern, Øst-Flandern, Antwerpen og Flamsk Brabant i Belgia,
→  Thüringen og Schleswig-Holstein i Tyskland, 
→  Apulia og Piedmonte i Italia, 
→  Nord-Brabant, Zeeland, Rijsenhout, Etten-Leur og Woerden i Nederland,
→  Warmia-Masuria, Nedre Silesia og Pomerania i Polen, 
→  Norte Region og Lisboa kommune i Portugal, 
→  the Balearene og Kanariøyene, Valencia og Catalonia i Spania, 
→  samt i Norge og Latvia. 

Prosjektpartnerne i de ulike landene som er med i prosjektet organiserer nasjonale 
referansegrupper for å diskutere utfordringer knyttet til utvikling av lokale, 
fornybare energisamfunn og hvordan man kan få til utvikling av flere slike 
energisamfunn. Referansegruppene fungerer som uformelle kommunikasjonsfora, 
og medlemmene kommer fra ulike energisamfunnsorganisasjoner, andre nasjonale 
og regionale nøkkelaktører og markedsaktører. 

Referansegruppene gjennomfører også aktiviteter for å fremme gjennomføring og 
implementering av det såkalte “enabling framework” for lokale, fornybare 
energisamfunn på nasjonalt og regionalt nivå, slik 
dette er forutsett i EUs reviderte 
fornybare energidirektiv (RED II).
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