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OX2 får klartecken för vindpark Ånglarna i 
Falu kommun
Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Dalarna har meddelat att tillståndet för 
OX2:s planerade vindpark Ånglarna i Falu kommun har vunnit laga kraft.

Vindparken Ånglarna kommer att ligga cirka 40 kilometer nordost om Falun och drygt 10 
kilometer från Svärdsjö. Anläggningen kommer att bestå av maximalt 18 turbiner med en 
totalhöjd om maximalt 220 meter och en total årlig produktion på upp till cirka 355 GWh, 
beroende på vilken turbin som kommer att installeras.
 
- Vi är mycket glada åt att få förverkliga vindparken Ånglarna och bidra till sänkta elpriser, 
klimatomställning och att säkerställa förutsättningarna för den industriella utvecklingen i 
region Dalarna. Vi ser framemot att arbeta vidare med det lokala näringslivet för att skapa 
arbetstillfällen och bidra till att utveckla regionen, säger Hillevi Priscar, ansvarig för 
projektutveckling i Sverige, OX2.
 
OX2 påbörjar nu en period av upphandling av bland annat turbiner och underleverantörer 
och räknar med att byggnation av vindparken påbörjas om cirka ett år. Processen för att 
säkra finansiering av byggnationen påbörjas i och med det positiva beskedet.
 
Utöver att tillföra fossilfri el arbetar OX2 med att öka den biologiska mångfalden i 
området. Projektet kommer även bidra ekonomiskt till utveckling av närområdet genom 
en bygdepeng som kan sökas årligen under vindparkens livslängd av lokalt verksamma 
föreningar. OX2 fokuserar nu även på att hitta lösningar för att förbättra mobiltäckningen 
för boende i vindparkens närområde.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Lind
OX2 kommunikation
Tel. +4672 727 11 17
press@ox2.com

Om OX2 AB (publ)

OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. OX2 
erbjuder även förvaltning av vind- och solparker efter färdigställande. OX2s 
utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt i olika faser. 
Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag, som 
vätgas och energilagring. OX2 har verksamhet på tio marknader i Europa: Sverige, Finland, 
Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Under 2021 
omsatte OX2 cirka 5 miljarder kronor. Företaget har cirka 350 medarbetare och 
huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2022. www.ox2.
com
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