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OX2 säljer vindparken Riberget i Ljusdals 
kommun
OX2 har sålt vindparken Riberget i Ljusdals kommun till Fu-Gen. Vindparken kommer 
att bestå av 11 turbiner och ha en installerad kapacitet om 70 MW.

Köparen, Fu-Gen, är ett privatägt energibolag som utvecklar och äger vind- och solkraft 
och är aktiva inom batterilagring och e-bränslen (vätgas) I Norden och UK.

-        Vi är mycket glada över att ha förvärvat vindparken Riberget. För oss är det ett 
viktigt steg mot att växa vår produktionskapacitet och att utöka vår geografiska spridning 
av landbaserade vindparker. Vindkraft är en viktig del av industrins leverantörskedja och 
kommer att ha en viktig roll i vår strategi för att utveckla e-bränslen i Norra Sverige och 
bidra till Sveriges mål om noll utsläpp. Vi ser fram emot att bygga och drifta vindparken 
tillsammans med OX2, säger Yaron Feingers, grundare av Fu-Gen AG.
-        Vi är otroligt stolta över att realisera Riberget och därmed bidra till att accelerera 
tillgången på förnybar energi i regionen. Det nära samarbetet och dialogen med såväl 
Ljusdals kommun som markägare, boende och köparen Fu-Gen har varit avgörande för att 
projektet ska bli till. I projektet har vi haft ett särskilt fokus på att öka den biologiska 
mångfalden på platsen och olika typer av åtgärder diskuteras med markägaren för att 
hitta de bästa lösningarna för att åstadkomma det, säger Paul Stormoen, vd, OX2 AB. 

OX2 kommer att påbörja byggnationen i slutet av 2022 och projektet beräknas vara 
färdigställt under andra hälften av 2024. När vindparken är i drift kommer OX2 att ansvara 
för den tekniska och kommersiella förvaltningen under ett 15-årigt avtal.

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 elva marknader i Europa: Sverige, Norge, 
Finland, Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Under 
2021 omsatte OX2 cirka 5 miljarder kronor. Företaget har cirka 300 medarbetare och 
huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2022. www.ox2.
com
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