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Vattenfall och Aquila Capital tecknar
långsiktigt avtal för ny vindkraft i Sverige
Vattenfall och Aquila Capital har tecknat ett 15-årigt avtal för köp av
förnybar el och kraftbalansering från den svenska vindkraftparken
Kråktorpet, med en installerad kapacitet på 163 MW, väster om
Sundsvall.
Avtalet innebär att Vattenfall kommer att köpa elproduktionen från vindkraftparken
Kråktorpet som byggs omkring 50 kilometer väster om Sundsvall. Vattenfall
kommer också att stå för kraftbalansering, försäljning av el och hantering av
elcertifikat med ursprungsgarantier.
- Vi är mycket stolta över detta långsiktiga samarbete med Aquila Capital. Detta
projekt passar väl in i våra ambitioner att vara en ledande leverantör av långa
elavtal för industrikunder. Vattenfall planerar att bygga ut sin förnybara portfölj till
7 GW till 2023 för att kunna erbjuda kunder långa elavtal baserade på förnybar
produktion, säger Lars Haavik, kundansvarig och Lead Originator Nordic på
Vattenfall.
Vindkraftparken Kråktorpet kommer att omfatta 43 turbiner (3,8 MW) och ha en
beräknad årlig produktion på 570 GWh. Det motsvarar elförbrukningen i närmare
120 000 hushåll. Vindkraftparken beräknas tas i drift i oktober 2019.
- Avtalen med Vattenfall är viktiga för vindkraftsprojektet Kråktorpet. Den nya
vindkraftparken kommer ytterligare att öka vår nordiska vindkraftportfölj som
redan omfattar mer än 1 000 MW, säger Roman Rosslenbroich, VD och en av
grundarna av Aquila Capital.
Avtalet med Aquila Capital är i linje med Vattenfall ambition att bli en ledande
leverantör av förnybar el till företags- och industrikunder i Europa. Vattenfall
bygger därför upp en portfölj av elhandelsavtal, så kallade Power Purchase
Agreements (PPA). Portföljen omfattar för närvarande 4,5 GW och målsättningen
är att dubblera denna volym till 2020.
Fakta:
Aquila Capital, med bas i Hamburg, driver förnybara energiprojekt i Europa med en
installerad kapacitet på nästan 3 000 MW. Sedan 2015 har företaget förvärvat
vindkraftsprojekt i Norden med mer än 1 000 MW installerad kapacitet. Aquila-koncernen
är inriktat på långsiktiga och förnybara alternativa investeringslösningar inom infrastruktur,
förnybar energi, fastigheter, skogs- och jordbrukssektorn, liksom investeringar inom
finansiella marknaden.
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Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att
leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem
genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige,
Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: corporate.vattenfall.se

