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16.05.2018 

Vattenfall påbörjar byggandet av en 
av Sveriges största vindkraftsparker  

Nu börjar bygget av vindkraftparken Blakliden/Fäbodberget i Åsele 
och Lycksele kommuner. Totalt installeras 84 kraftverk och blir, när 
de tas i drift 2021/22, en av Sveriges största, och Vattenfalls hittills 
största, vindkraftsparker. Den totala investeringen uppgår till ca 3,5 
miljarder SEK och 60 procent av produktionen är redan såld genom 
ett 20-årigt avtal med Norsk Hydro. 

Vattenfall har tecknat ett turbinkontrakt med Vestas och, efter att bankfinansiering är på 
plats, ett 20-årigt elleveransavtal med Norsk Hydro. För att äga projektet har ett 
partnerskap bildats mellan Vattenfall (30%), Vestas och PKA, ett danskt pensionsbolag, 
(tillsammans 70%). 

Vindkraftparken består av två områden; Blakliden i Åsele kommun med 50 kraftverk och 
Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner med 34 kraftverk. Den totala kapaciteten 
kommer att bli 353 MW vilket är tillräckligt mycket förnybar energi för att kunna förse 
220 000 svenska hem med hushållsel. 

- Det är mycket glädjande att vi nu kan fortsätta vår expansion av landbaserad vindkraft i 
Sverige. Med Blakliden/Fäbodberget tar vi ett betydande steg i vår strategi att bli fossilfria 
inom en generation och denna gång gör vi det ihop med starka partners i form av Vestas 
och PKA, säger Magnus Hall, VD och koncernchef Vattenfall. 

-Det är viktigt för norra Sverige att stora investeringar hamnar här. Vi har utvecklat de här 
projekten från första början och haft god hjälp från kommunerna, ansvariga myndigheter, 
Sveaskog och andra markägare. Vattenfall har redan omfattande verksamhet i regionen, 
som till exempel vattenkraftverk, Stor-Rotliden vindkraftpark, en omfattande 
serviceorganisation och kundtjänst i Umeå. Regionen spelar en viktig roll för Vattenfall och 
kommer att göra det även i framtiden, säger Sandra Grauers Nilsson, chef för 
affärsområde Onshore Wind på Vattenfall. 

Fakta Blakliden/Fäbodberget vindkraftpark: 
- Total maxkapacitet 353 MW. 
- Beräknad årsproduktion: 1,1 TWh, vilket är tillräckligt för att försörja 220 000 svenska 
hem med hushållsel eller 10 % av Sveriges bilar om de vore eldrivna. 
- Total höjd från rotorbladsspets 180 m. 
- Investeringskostnad ca 3,5 miljarder SEK. 
- Idrifttagning 2021/2022. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com 
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