
PROJEKTUTVECKLING VINDKRAFT

Presentation av OX2

Bild: Hornamossen vindpark, Habo kommun. Idrifttagen 2021.



DAGENS PRESENTATION

• Om OX2 och vår närvaro i Jönköpings län

• Hur väljer vi områden för projektutveckling?

• Kommunikation i projekten

• Kommunal tillstyrkan

• Hur vi arbetar med lokal acceptans, ekonomisk 

ersättning och lokala/regionala arbetstillfällen

• Ägande, drift och förvaltning
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OX2

• Grundades 2004 och verkar för en 100 procent 

hållbar och förnybar energisektor

• Verksamhet inom landbaserad 

och havsbaserad vindkraft samt solenergi och 

energilagring

• Svenskt börsnoterat bolag

• Ca 320 medarbetare i tio länder

• Byggt mest vindkraft i Europa de senaste sex åren

• Långsiktig närvaro i projekten: projektutveckling, 

finansiering & upphandling, byggnation & förvaltning
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Strictly private and confidential

1 % BYGDEPENG &

LOKALA INVESTERINGAR

Bygden får del av nyttorna av 

vindkraften genom bygdepeng och 

andra lokala investeringar

NATURPOSITIVA 

SOL- OCH VINDPARKER

Våra sol- och vindparker 

ska ge positiva effekter för biologisk 

mångfald i sin omgivning

FÖRNYBAR EL 

MED STOR KLIMATNYTTA

OX2 skapar förutsättningar för ett 

fossilfritt samhälle genom att ständigt 

öka tillgången till förnybar energi



VÅR NÄRVARO I 
JÖNKÖPINGS LÄN
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• Hornamossen vindpark, Mullsjö kommun

10 vindkraftverk, förvaltning

• Brahehus vindpark, Jönköping kommun

4 vindkraftverk, förvaltning

• I nuläget har OX2 ingen projektutveckling av 

ny vindkraft eller storskalig solkraft inom

Jönköpings län



SCREENING AV NYA PROJEKTOMRÅDEN
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• Aspekter som är viktiga för oss:

• Vindförhållanden i området

• Markägare, antal? 

• Avstånd till bebyggelse, 1100 m

• Närhet till nätanslutning

• Analys av kommunens vindbruksplan

• Tillgänglig information om naturvärden inom området

• Hur kan vi bidra på regional nivå? 



KOMMUNIKATION TILL OLIKA INTRESSENTGRUPPER

• Hantering av synpunkter
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Planering av 

projekt

Utvecklingsfasen Byggnation

Markägare Direktkontakt via 

telefon och brev

Löpande dialog Direktkontakt via 

telefon

Närboende Brevutskick, 

informationsmöten och 

samråd, uppdaterad hemsida

Regelbundna möten, 

nyhetsbrev, öppet 

hus

Allmänheten Uppdaterad hemsida och alltid 

öppen för möten och dialog

Lokala tidningar, 

nyhetsbrev



DIALOG MED MYNDIGHETER
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KOMMUNAL 
TILLSTYRKAN

+ Dialog och förankring kring val av områden lämpliga för vindbruk

- Skapar osäkerhet

- Inneffektivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv

- Vi tappar viktig tid för att klara omställningen

- Beslut styrs inte sällan av rädsla

Önskat läge

• Beslut om etableringen utgör lämplig mark- eller vattenanvändning

• Tillstyrkan tidigt i projekten

• Långsiktighet – gärna koppling till vindbruksplaner/översiktsplaner

(som då behöver hålla hög kvalitet)



XX

HA EN 

ÖPPEN 

DIALOG

XX

SKAPA LOKAL ACCEPTANS
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Hur vi arbetar för att 

• Projektinformation via samråd, 

informationsmöten, hemsida, 

brevutskick och lokala tidningar

• Kommunikation av fakta om 

vindkraft, för att förebygga 

desinformation

• Tidig dialog innan samråd

• Möten med privatpersoner, lokala 

föreningar och politiska 

organisationer

• Finns alltid kontaktuppgifter till 

projektledare på hemsidan, för 

synpunkter och frågor

• Samskapande av upplägg kring 

bygdepeng med bygden

• Stöd till bygden i att samordna sig!

• Lokala aktörer engageras i 

naturvårdsåtgärder 

• Aktivt arbete med att ha lokal 

service och boende 

INFORMERA
SKAPA 

ENGAGEMANG
HA EN ÖPPEN 

DIALOG



MARKÄGARE XX BYGDEPENG

EKONOMISK ERSÄTTNING
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Hur vi arbetar med

Även markägare inom en

500 m radie får ersättning

för vindupptag.

Lokala föreningar kan ta del 

av pengar från vindkraften

via bygdepeng som

administreras via en eller

flera lokala orgainsationer. 

Sedan 2019 delar OX2 ut

1% av bruttointäkterna I 

bygdepeng. 

Under byggnationen kan vi 

även erbjuda en del lokala

investeringar riktade till 

närboende. 

LOKALA 

INVESTERIN

GAR

Ingen i dagsläget, men en

statlig utredning pågår. 

OX2 arbetar aktivt för en

politisk förändring på 

nationell nivå, t.ex. så att

fastighetsskatten går till 

kommunen. 

ERSÄTTNIG

N TILL 

KOMMUNEN

VIND-

UPPTAGNINGS-

OMRÅDE

Markägare får ersättning via 

arrendeavtal och 

nyttjanderättsavtal för vägar

etc.

LOKALA 

INVESTERINGAR
ERSÄTTNING 

TILL KOMMUNEN



ARBETE FÖR ATT FRÄMJA 
LOKALA OCH REGIONALA 
ARBETSTILLFÄLLEN
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• Näringslivsträffar 

• Förmedling av kontakt mellan lokala 

entreprenörer och huvudentreprenad

• Lokala boenden och matställen premieras

• Kontakt med kommunens näringslivssamordnare

Utmaningar att få lokal arbetskraft

• Storskaliga projekt kräver stora entreprenörer

• Brist på lokal kompetens inom specialistområden



ÄGANDE, DRIFT OCH FÖRVALTNING (1/3)

Huvudsakliga investerare i vindkraft i Sverige:

• Finansiella investerare

• Europeiska finansiella investerare (tex fonder och 

försäkringsbolag) specialiserade i att investera i 

förnybara energitillgångar)

• Europeiska och internationella pensionsfonder

• Rena energiproducenter som söker installerad effekt

• Industriella bolag som söker förnybara tillgångar för att 

täcka hela eller delar av sin energikonsumtion (ofta i 

linje med deras hållbarhetsmål)

OX2 ”auktionerar” ut projekten bland ett nätverk på över 

100 kunder
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Financial asset owners

Utilities / corporate owners



ÄGANDE, DRIFT OCH FÖRVALTNING (2/3)

• OX2 har genom sin förvaltningsorganisation kvar en långsiktig 

närvaro i projektet genom hela parkens livslängd

• I Sverige har OX2 TCM tagit över förvaltningen av alla parker 

vi sålt de senaste 10 åren

• OX2 TCM är den ledande tekniska och kommersiella 

förvaltaren av vindparker i norden

• Kontrakt på 3,6 GW vilket innebär att OX2 förvaltar 600 

vindkraftverk (snart 830!) fördelat på 40 olika vindkraftsparker 

i tre olika länder
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ÄGANDE, DRIFT OCH FÖRVALTNING (3/3)

• Egenkontroll (enligt miljöbalken)

• Hantering av tillståndets villkor beskrivs i kontrollprogram

• Verksamhetens uppfyllnad av miljötillstånd kontrolleras 

av tillsynsmyndighet

• Klagomål – kontroll mot villkor – eventuell åtgärd 
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FRÅGOR?

Bild: Brahehus vindpark, Jönköping kommun. Idrifttagen 2011.



TACK!

Jenny Sirland

jenny.sirland@ox2.com

Sara Österberg

sara.osterberg@ox2.com

Pontus Dahl

pontus.dahl@ox2.com
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Presentation title

1818

• Följa hänsynshierarkin i alla projekt

• Trovärdighet & transparens i arbetet 

med biologisk mångfald

• Samarbeta för en naturpositiv klimatomställning

OX2s målsättning

NATURPOSITIVA 

VIND- OCH SOLPARKER

2030


