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o2 Produktion investerar ytterligare 1 miljard kronor i vindkraft 
 
o2 Produktion, som samägs av Proventus och o2-gruppen, har färdigställt sin första 
vindkraftanläggning och förvärvat rättigheterna till ytterligare tre vindkraftparker. 
 
I mitten av januari färdigställdes o2 Produktions första vindkraftanläggning, Röbergsfjället Vind i Vansbro 
kommun i Dalarna. Röbergsfjället Vind är för närvarande Sveriges största landbaserade 
vindkraftanläggning.   

– Vi är mycket stolta och nöjda med att uppförandet har utförts på utsatt tid till utsatt pris, säger o2 
Produktions vd, Thomas von Otter.  

Röbergsfjället Vind består av åtta Vestas V90-turbiner och har en förväntad årlig elproduktion på 50 
GWh, motsvarande årsförbrukningen hos cirka 10 000 hushåll. Totalinvesteringen för Röbergsfjället Vind 
uppgår till cirka 220 miljoner kronor.   

Under de senaste sex veckorna har o2 Produktion dessutom förvärvat rättigheterna till ytterliggare tre 
vindkraftparker: Säliträdberget Vind i Mora kommun, Hedbodberget Vind i Rättviks kommun och 
Bliekevare Vind i Dorotea kommun. Den totala investeringen uppgår till över 1 miljard kronor och 
förväntas ge en årlig elproduktion på 200 GWh. Detta är den enskilt största affär och upphandling som 
gjorts i Sverige för landbaserad vindkraft. Endast den havsbaserade anläggningen Lillgrund är större. 

Hedbodberget Vind kommer i samband med färdigställandet att sälja två vindkraftverk till Rättviks 
kommun och två till o2 El Ekonomisk Förening, som ingår i o2-gruppen.  

– I dagsläget har privatpersoner över hela Sverige investerat över 55 miljoner kronor i vindandelar i o2 El 
Ekonomisk Förening. Skälen är två; de vill göra en insats för miljön och säkra låga energikostnader över 
lång tid, säger Johan Ihrfelt, vd i o2-gruppen. 

o2 Produktion har för avsikt att investera ytterligare 1-1,5 miljarder kronor i vindkraftparker under 2008. 

För ytterligare information kontakta:  
Daniel Sachs, vd Proventus, telefon: 08-723 31 83  
Johan Ihrfelt, vd o2-gruppen, telefon: 0708-11 31 10 
 
___________________________________________________________________________ 
o2-gruppen bildades 2004 och är en privatägd och oberoende företagsgrupp med verksamhet inom vindkraftprojektering, 
energieffektivisering och vindkraftproduktion. Grundare är Johan Ihrfelt och Thomas von Otter. I o2-gruppen ingår bland annat det 
helgröna energibolaget o2 Energi som erbjuder privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag andelar i vindkraftverk, samt 
Vindkompaniet – Sveriges största vindkraftprojektör. Dessutom ingår o2 Produktion som samägs med Proventus. För mer information: 
www.o2.se  
 
Proventus är ett privatägt bolag som investerar i företag med stora förändringsbehov och aktivt bidrar till deras utveckling. Proventus 
tillhandahåller även expansions- och omstruktureringskapital till medelstora företag samt bedriver egen kapitalförvaltning. Våra projekt 
omfattar idag bland annat BRIO AB, o2 Produktion AB, J. Lindeberg AB, Nordic Broadcasting Oy, Artek Oy och Tom Dixon. 
Vid sidan av investeringsverksamheten är Proventus engagerade i kulturinstitutionerna Magasin 3 Stockholm Konsthall och Judiska 
Teatern. Proventus grundades 1980 och ägs av Robert Weil. 


