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En av Sveriges största solcellsparker ska byggas i Hällefors
kommun
Hällefors kommun har tecknat en avsiktsförklaring med Bergslagens Solpark
om att etablera en solcellspark i kommunen.
Solcellsparken ska byggas i Hammarens industriområde strax söder om Hällefors och
beräknas bli en av Sveriges största solcellsparker. Ett första steg i etableringen togs i slutet
av förra veckan, då en avsiktsförklaring skrevs under.
- Det är väldigt glädjande för Hällefors, och något som verkligen ligger i tiden för att
kunna säkra elförsörjningen i vårt närområde. Vi är stolta över att de väljer
Hällefors kommun för den här etableringen, säger Annalena Järnberg,
kommunstyrelsens ordförande.
Bergslagens Solpark ägs av Jonas Tingvall och Greger Johansson och de har som mål att ha
solcellsparken färdig i drift inom två år.
-

Vi är väldigt glada för det engagemang och respons som Hällefors kommun har
visat för vår idé. Vi delar målsättning om ett ökat hållbart samhälle och dess
betydelse för utveckling av kommunen, säger Jonas.

Oppositionsrådet Vivianne Pettersson menar att en etablering av det här slaget är något som
kan gynna näringslivet i Hällefors kommun. Hon säger:
-

Det kan bli en verklig konkurrensfördel för företagen att kunna köpa lokalt
producerad och grön el. Detta är riktigt positivt!

Fakta
Solcellsparken beräknas ha en installerad effekt på cirka 12MWp (Megawatt peak) och en
årlig produktion på cirka 12 GWh/år (Gigawatt timmar), vilket motsvarar ca 4 500
lägenheters årliga behov av elenergi.
Bergslagens Solpark AB är under namnändring från Grundbulten 109863 AB. Det första
steget i en etablering är tagen vilket innebär en "förfrågan om anslutning av solkraft" är
inlämnad till Ellevio, som utreder förutsättningen för att kunna ansluta och mata in solelen
till kraftnätet.
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