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PRESSMEDDELANDE 

DalaVind fördjupar samarbetet med en av 
Nordens ledande vindkraftprojektörer 
 
Inför byggstarten av Vindpark Fageråsen, utanför Malung, fördjupar 
DalaVind sitt samarbete med Eolus Vind AB. Eolus har funnits i 
vindkraftbranschen i över 30 år.   
 

- Det här känns jättebra. Eolus är en stabil samarbetspartner med lång 
erfarenhet, säger Niklas Lundaahl, vd på DalaVind. Tillsammans kommer vi se 
till att vindparken, när den står klar, bidrar till att minska elunderskottet i länet 
och säkerställa mer el till Malung-Sälen området.   

 
Samarbetet med Eolus kommer fortsättningsvis ske genom ett projektbolag där 
DalaVind är majoritetsägare och därmed har fortsatt inflytande på utvecklingen av 
Vindpark Fageråsen. Affären genomfördes onsdagen den 29 juni då bägge parter skrev 
på kontraktet.  
 

− En extern samarbetspartner är en värdefull och nödvändig resurs för DalaVind 
när vi bygger en vindpark. Vår avsikt är att vara en långsiktig delägare i 
vindparken på samma sätt som vi realiserade Vindpark Riskebo i Hedemora 
kommun, säger Niklas Lundaahl. 

 

− Vi ser stora fördelar med att samarbeta med DalaVind. De har en god 
lokalkännedom och stark lokal förankring. Med vår samlade erfarenhet har vi 
alla förutsättningar att genomföra ett framgångsrikt projekt som kommer att 
ge ett betydande tillskott av förnybar energi i regionen, säger Eolus vd, Per 
Witalisson. 

 
 
Totalt planeras 33 vindkraftverk med en maximal höjd på 200 meter i området. Parken 
fick ett lagakraftvunnet tillstånd 2018 och förväntas producera 700 GWh per år. Detta 
motsvarar årsförbrukningen för ca 140 000 hushåll.  
Det planerade vindkraftområdet ligger utmed E45 mellan Malung och Stöllet vid 
gränsen mellan Dalarna och Värmland. Området har goda vindförhållanden och en 
infrastruktur som underlättar transport och installation av vindkraftverken. 
Elanslutningen kommer att ske till en ny transformatorstation i Tandö norr om Malung 
som byggs bland annat för att förstärka elanslutningen till norra Dalarna. 
 
Driftsättningen av vindkraftparken beräknas till hösten 2026. 
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Bakgrund 
DalaVind har varit huvudansvarig och sökande för projekt Vindpark Fageråsen och ett 
samarbete har funnits med Eolus sedan starten år 2008. Båda företagen hade redan då 
markavtal i projektområdet och för att effektivisera tillståndsprocessen och 

projektutvecklingen tog DalaVind ansvar över projektutvecklingen. Sedan tillståndet vann 
laga kraft 2018 har parterna jobbat med att hitta en lösning för att kunna realisera 
vindparken. När projektet nu går in i nästa fas har ett gemensamt projektbolag bildats 
som ägs av DalaVind och Eolus Vind tillsammans, där DalaVind är majoritetsägare 
 

För ytterligare information kontakta:  
Bengt Östling, ordförande i Dala Vind AB, 076-525 49 02 
Eva Rehnström, kommunikationsansvarig DalaVind, 076-102 49 62 
 

Per Witalisson, vd Eolus, 0702-65 16 15 

Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef Eolus, 0761-16 71 99 

 
 
 

Om Dalavind 
DalaVind AB bildades hösten 2006, för att skapa ett bolag med avsikt att möta en 
efterfrågan på ny miljövänlig elproduktion i framför allt Dalarnas län. DalaVind ägs av 
regionala energibolag, skogsägare och några övriga investerare.   
 
Genom att projektera, äga och förvalta vindkraftverk, på affärsmässiga grunder och 
utveckla hållbara kraftproduktionslösningar, bidrar vi till att klimatmålen uppnås.  
DalaVind är en betydande aktör inom vindkraft i Dalarna. 
Läs mer på Dalavind.se 
 
 
Om Eolus 
Sedan starten för trettio år sedan har Eolus vuxit till en av Nordens ledande 
projektörer inom förnybar energi. Idag utvecklar, etablerar och förvaltar vi förnybara 
energiprojekt inom vindkraft på land och till havs, solkraft och energilagring. 
Läs mer på Eolusvind.com 
 
 

  


