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Intressebolaget Dalavind 
fördjupar samarbetet med 
en av Nordens ledande 
vindkraftprojektörer 

 
 
Inför byggstarten av Vindpark Fageråsen, utanför Malung, fördjupar intressebolaget  
DalaVind AB sitt samarbete med Eolus Vind AB. 
 
Dala Energi är ägare till 20,3 % i DalaVind. Övriga ägare är 13 andra energibolag, skogsägare och 
privata investerare. DalaVind utvecklar hållbar elproduktion vilket bidrar till ett hållbart samhälle på  
både global och regional nivå. Dalavinds samarbetet med Eolus kommer fortsättningsvis ske genom  
ett projektbolag där DalaVind är majoritetsägare och därmed har fortsatt inflytande på utvecklingen  
av Vindpark Fageråsen. 
 
Totalt planeras 33 vindkraftverk med en maximal höjd på 200 meter i området. Parken fick laga  
vunnet 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.  
 
Ytterligare information finns i bifogad information från DalaVind. 
 
 
 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA 

 
BENGT ÖSTLING, VD 
Mail: bengt.ostling@dalaenergi.se 
Telefon: 0247-738 02 
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KORT OM DALA ENERGI 
Dala Energi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att 
leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en 
kundupplevelse som är lite mer och genom att satsa vidare på våra fokusområden Kund-Medarbetare-
Hållbarhet och Ekonomi hoppas vi att vi når vår vision: Tillsammans för bygdens bästa investering. Dala 
Energi-koncernen omsätter ca 300 Mkr och har ca 34 000 kunder. Tillsammans är vi ca 80 medarbetare och 
finns idag med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en 
lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. 4 400 
privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt. Dala Energi är är noterat 
på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök: www.dalaenergi.se  
 
 
 
Dala Energis Certified Adviser är Redeye AB  
Telefon: +46 8 121 576 90  
Certifiedadviser@redeye.se 
www.redeye.se 
 


