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Ilmatar Solar bygger Nordeuropas största
solpark
Energibolaget Ilmatar Solar påbörjar nu projekteringen av Nordeuropas största
solpark i Tönnersjö utanför Halmstad i Hallands län. Ett arrendeavtal är tecknat
med Silvestica Green Forest Sverige AB som möjliggör byggandet av över 450
megawatt solenergi.

- Samtidigt som solcellsparken producerar hållbar energi återskapar vi delar av
det förlorade halländska hedlandskapet. Detta kommer att öka potentialen för
den biologiska mångfalden gällande både flora och fauna, säger Christian
Gustafsson, VD för Ilmatar Solar.

Just nu pågår en inventering av naturvärdena i området som en del i
ansökningsprocessen för solparken.

Rickard Lehmann VD för Silvestica Green Forest Sverige AB är mycket positiv till
Ilmatar Solars stora satsning i en solcellspark på Silvesticas skogsmarker i södra
Halland. Ett av Silvesticas miljömål är att upplåta mark till förnyelsebar energi och
anläggningen innebär ett rejält elenergi tillskott där det behövs som bäst, i
prisområde 4.

- I layouten av parken har vi avgränsat alla områden med höga naturvärden
och mark utmed vattendrag och bygger den på granskogsmark.
Solcellsparken kommer inte att hägnas in och vara allemansrättsligt tillgänglig
för besökare, säger Rickard Lehmann och fortsätter,

- Silvesticas intäkter från parken förstärker, genom våra investerare de stora
pensionsbolagen, pensionen för vanliga pensionärer, säger han.

Anläggningen är utsläppsfri, tyst och har låg naturpåverkan. Solparken kommer att
kopplas direkt till stamnätet.

- Tönnersjö solpark blir en betydande kraftkälla för södra Sverige och kan
leverera grön och hållbar energi till 25 000 hushåll, säger Christian
Gustafsson.
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Det här är Ilmatar Solar AB:

lmatar Solar utvecklar produktionsanläggningar för grön energi i Sverige. Vårt mål är
att dra upp skalan för svenska solparker för att göra skillnad på riktigt. Vi ser
solparker som en energikick i det sydsvenska landskapet och solenergi som en kraft
att räkna med i ett självförsörjande energisystem.

Vårt engagemang sträcker sig över anläggningens hela livscykel – från planering,
finansiering, projektering och byggnation till att sälja den energi vi producerar.

Ilmatar Solar är en del av koncernen till vindkraftbolaget Ilmatar Energy Oy som
grundades 2011 och är Nordens ledande aktör inom förnybar och hållbar
energiproduktion.
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