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produktion av förnybar energi 
motsvarar förbrukningen av 
hushållsel för 6 000 villor



Vindpark
Möckelsjöberget

SR Energy övertog 1 april 2010 Möckelsjö 
Energi AB:s vindkraftpark på Möckelsjöberget 
i Härnösands kommun. Anläggningen med 
fem Nordexverk togs i drift under höst och 
vinter 2009. 

Vinkraftverken på Möckelsjöberget 
producerar varje år omkrikg 30 GWh vilket 
motsvarar behovet av hushållsel för 6 000 villor.

Fakta
Antal:    fem vindkraftverk
Totalhöjd:   125 meter
Effekt:    2,5 MW per vindkraftverk
Leverantör:   Nordex
Beräknad produktion:  30 GWh
Driftstart:   2009

Placering av vindkraftverk

Informationsskylt



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 ag-
erar 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 långsik-
tigt 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
Projektet är beläget drygt 1 mil norr om Härnösand 
i Västernorrlands län. Området utgörs av kuperad 
skogsterräng, till största del beskogat av barrskog i olika 
åldrar. Både järnväg och Europaväg 4 passerar nära 
området och du ser vindkraftverken när du närmar dig 
området norrifrån över Högakustenbron.

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.

Markägarna har vägbommar uppmonterade vid 
tillfartsvägen upp i området. Bommarna är oftast 
olåsta, men låses under vissa perioder. En anordnad 
grillplats finns uppe i området, men ingen sophantering, 
varför alla förutsätts städa upp efter sig och i övrigt 
respektera allemansrätten.

Vindpark Möckelsjöberget på nätet
På SR Energys hemsida kan du läsa mer om Vindpark 
Möckelsjö. Besök https://www.srenergy.se/vindparker/
mockelsjoberget/

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.


