Resan från vind till verk
Det är många pusselbitar som ska fogas samman innan du kan få kraft från vinden. Vi på Dala
Vind lotsar dig genom hela processen. Vår kompetens och erfarenhet sträcker sig från de första
vindmätningarna tills dess att verket är byggt, driftsatt och produktionen är igång. Vi kan också
hjälpa dig genom att ta driftansvaret för det byggda vindkraftverket. På så vis erbjuder vi de
bästa förutsättningarna för dig som vill investera i framtidens energi.
En gemensam resurs
Vinden är vår gemensamma tillgång. När Dala Vind AB bildades 2006 var syftet att säkerställa att den kommer alla till
godo. Ledstjärnor i vårt arbete har varit att bredda delägarskapet i vindkraften för närboende och skapa förutsättningar för att behålla vindkraftverken i lokalt ägande. På så
vis agerar vi som ett komplement till de kommuner, företag
och privatpersoner som inte nöjer sig med att enbart köpa
el på marknaden. Med hjälp av Dala Vind finns förutsättningen att uppföra och driva egna vindkraftverk. Här finns
samma expertis som inom de större företagen, samtidigt
som vår effektiva och anpassningsbara organisation håller
nere kostnaderna. Dessutom leder vårt personliga engagemang till att skapa trygghet och säkerhet genom hela
processen.

Så här går det till
Startskottet är en blåsig plats, på din mark eller någon annans. Äger du inte marken kan du arrendera den. För att säkerställa förutsättningarna görs vindmätningar. Därefter föl-

jer miljöbeskrivningar och tillståndsansökningar. Vi ansvarar
för alla delar av uppbyggnaden från vägar, transporter och
nätanslutningar runt kraftverket till fundamentet som det
vilar på. Vi säkerställer också att det finns tillräckligt med
nätkapacitet till de verk vi uppför. Vi står för projekteringsriskerna och med vår hjälp slipper du onödiga feltramp. Vi
erbjuder en snabb och effektiv process där du inom kortast
möjliga tid har tillgång till ett nyckelfärdigt vindkraftverk.

Det handlar om frihet
Att bygga och driva vindkraftverk är en komplicerad process för oss. För dig ska det vara enkelt och smidigt. Det
har också varit vår affärsidé från första spadtaget: att skapa
förutsättningar för alla med mark, intresse eller visioner
att själva äga sitt eget vindkraftverk. Det handlar om frihet.
Friheten som följer när du tar tillvara på de resurser som
finns runt omkring dig. När du minskar ditt beroende av
andra och själv har kontrollen. Vi på Dala Vind hjälper dig
att få den friheten.

Fakta om Dala Vind
Dala Vind AB bildades våren 2006 med syfte att möta
den växande efterfrågan på miljövänlig elproduktion.
Ambitionen är att förse lokala aktörer med vinkraftverk
på bra lägen, att behålla kraftverken i regionalt ägande
och att ge sina delägare tillgång till miljövänlig el till ett
attraktivt pris.
• arrenderar all mark för vindkraftsparker
• äger idag fyra egna verk och är delägare i ytterligare två
• arbetar idag med fyra vindkraftsparksprojekt om totalt
43 vindkraftverk
Dala Vind ägs av:
Dala Kraft AB, Malungs Elverk AB, AB Borlänge Energi, Falu
Energi & Vatten AB, Envikens Elkraft ekonomisk förening,
Hedemora Energi AB, Dala Energi AB, Smedjebackens Energi
AB, Prästlönetillgångarna Västerås Stift, Lima besparingsskog,
Transtrands besparingsskog, Orsa besparingsskog, Älvdalens
besparingsskog, Idre–Särna besparingsskog, Hamra Kraft AB,
Skistar AB, 2 st privata investerare.

