
Vindpark
Grytsjö Vindpark Grytsjös produktion 

av förnybar energi motsvarar 
förbrukningen av hushållsel 
för 11 000 villor
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Vindpark Grytsjö bestående av 12 
vindkraftverk beräknas producera ca 60 
GWh förnybar energi per år. Vindparkens 
produktion av förnybar energi motsvarar 
hushållsförbrukningen av el för 11 000 villor. 
Parken togs i drift i maj 2013.

Vindpark
Grytsjö

Fakta
Leverantör:   General Electric 
Teknisk livslängd:  20 år 
Maxeffekt:   2,5 MW/verk 
Navhöjd:   98,3 m 
Rotordiameter:   103 m 
Produktion:                60 GWh

Vägar och fundament
Entreprenör:  Kanonaden 
Nybyggda vägar:  Ca 5 km
Upprustning väg:  Ca 6 km  
Fundament:  Gravitationsfundament

Elnät
Leverantör:  EON
Spänningsnivå:  33kV

Placering av vindkraftverk

Högaholmavägen



Om SR Energy
Vi vet att vindkraft gör skillnad. SR Energy är en del av 
den pågående och framtida energiomställningen mot en 
klimatvänlig energiproduktion. Vi investerar i vindkraft för 
att det är Nödvändigt, Effektivt och Hållbart.
 
Men vi söker inte tillväxt bara för tillväxtens skull. Vi agerar 
alltid enligt följande värderingar:
 
– Långsiktighet. Vi bygger inte för att sälja, utan för att 
äga och förvalta under lång tid.
 
– Effektivitet. Vi är varsamma med alla resurser – jordens 
och våra egna. Det är det enda sättet att skapa långsiktigt 
sunda investeringar.
 
– Omtanke. Vi är ett miljöföretag. Det betyder att vi bryr 
oss om både omgivning och människor. För varje nytt 
vindkraftverk vi bygger, reduceras utsläppen av koldioxid 
ytterligare.

Projektbeskrivning
Vindkraftverken är lokaliserade till ett område vid Putsered 
i Laholms kommun, Hallands län. Projektområdet ligger 
intill väg 117 cirka 6 km österut från Knäred. Söderut finns 

samhällena Hishult och Skånes-Fagerhult. Närmaste sam-
lade bebyggelse finns i Putsered och Högaholma. 

Den 28 juni 2011 lämnade Mark- och Miljödomsto-
len (MD) i Vänersborg dom avseende det överklagade 
tillståndet för vindpark Grytsjö. MD beviljade tillstånd 
för totalt 14 vindkraftverk. Den 18 november, samma år, 
meddelade Mark- och miljööverdomstolen att de inte 
ger prövningstillstånd för projekt Putsered.

Under vintern 2012 påbörjades byggnationen av vägar 
och fundament av Kanonaden Entreprenad. Vindkraft-
verken levererades under hösten 2012/vintern 2013 och 
kunde slutligen tas i drift i maj 2013.

Besök i parken
Risk för nedfallande is/snö vid viss väderlek vintertid. 
Allemansrätten gäller. Respektera naturen, håll hundar 
kopplade och ta med skräpet hem. Området beträdes 
på egen risk. 

Vindpark Grytsjö på nätet
På SR Energys hemsida kan du läsa mer om vindpark 
Grytsjö. Besök https://www.srenergy.se/vindparker/
grytsjo/

SR Energy är ett grönt 
energibolag. Vi investerar 
långsiktigt i förnybar 
energi för att säkra en 
hållbar framtid

Vi möter framtidens 
energibehov



Varje år delar SR Energy ut Vindbonus till 
föreningslivet kring våra vindparker.

Kontakta SR Energy 
Tel: 031-85 53 90
E-post: info@srenergy.se

srenergy.se

Mer om vindkraft
Vill du veta mer 
om hur vindkraft 
fungerar, kan 
du besöka oss 
på srenergy.se 
eller skanna QR-
koden.


