JP Vind bildades 2008 och ägs av Jämtkraft och Persson Invest. JP Vinds verksamhet bygger på
huvudägarnas lokala och regionala engagemang. Företaget har sin hemvist och kontor i Östersund.
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LOKAL

vindkraft

FÖR FRAMTIDEN

JP Vinds verksamhet bygger på ägarnas lokala och regionala engagemang. Jämtkraft har erfarenhet och kunskap inom vindkraft och
elproduktion och Persson Invest tillhandahåller mark som lämpar
sig för vindkraft, har goda markägarkontakter samt lång erfarenhet
inom skog och företagande.

Just nu driver JP Vind tre vindkraftsprojekt i Jämtland som tillsammans har ca 150 vindkraftsverk, en effekt om ca 390 MW och en
produktion om ca 900 GWh/år. Detta motsvarar ca 36 000 eluppvärmda villor. Under de kommande åren kommer JP Vind att fortsätta undersöka områden för projektering av vindparker. I regionen
finns bra förutsättningar och områden som är speciellt lämpade
och utsedda av regeringen som riksintressen för vindbruk.

Vindkraft FÅR
REGIONEN ATT LEVA
Vinden har använts av människan i alla tider – drakar,
båtar, pumpar och kvarnar. Så länge vinden blåser – kan
vi dra nytta av den.
Satsningen på vindkraft är ett steg i arbetet för ett hållbart samhälle där vi ser vind som en framtida energikälla. Vi har ett stort
engagemang i näringslivet i regionen och ett genuint intresse
av att utvecklingen går hand i hand med en bra livsmiljö. Det
innebär att målet med att öka produktionen av el med hjälp av
förnyelsebar energi ska komma regionen tillgodo - på både kort
och lång sikt. Vi menar att vindkraft bidrar till expansion och
utveckling och ger ekonomiska fördelar – både lokalt och regionalt. Arbetstillfällen skapas och det lokala näringslivet gynnas.

Vindkraft FÖR
EN GLOBAL FRAMTID
JP Vind verkar för en långsiktig hållbar utveckling av
förnyelsebar energi och bidrar till de nationella, regionala
och globala åtaganden som finns för att minska koldioxidutsläppen.
I Sverige och internationellt pågår ett intensivt arbete med att
minska beroendet av olja och andra fossila bränslen. EU har
satt som mål att 20 procent av all energi ska komma från förnybara källor år 2020. Sverige har satt 50 procent som mål. För
att målen ska nås spelar vindkraften en betydelsefull roll och är
den förnybara energikälla med störst utbyggnadspotential.
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JP Vind är ett lo
kalt bolag som
driver vindkrafts
utveckling i
Mellansverige.
Vi projekterar
vindkraftsparker
– allt från
lämpliga marko
mråden, vindprospekteringa
r, mätningar
och tillståndsprö
vning. Bolaget
ska även via äg
arna äga och
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