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Vattenfall vinner anbud på 
nederländsk vindkraft 
 
Vattenfall har vunnit anbudet på den andra etappen av den 
nederländska havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid 
(HKZ), 3 & 4. I september 2018 fick Vattenfall tillstånd att bygga den 
första etappen av området, HKZ 1 & 2. De båda vindkraftsparkerna 
har en sammanlagd kapacitet på 1,5 GW och blir världens första 
havsbaserade vindkraftsparker utan subventioner. 
 
-Det här är utmärkta nyheter för Vattenfall, våra partners och den nederländska 
energiomställningen. Det innebär ett betydande steg i Vattenfalls ambition att göra det 
möjligt att leva fossilfritt inom en generation och att växa inom förnybar energiproduktion. 
Nederländerna är en viktig marknad för oss och detta blir ett av våra största havsbaserade 
projekt. Det är glädjande för oss att på det här sättet kunna bidra till omställningen av det 
nederländska energisystemet, säger Magnus Hall, CEO Vattenfall. 
 
-Att vi vann budgivningen för Hollandse Kust Zuid 3 & 4 är resultatet av ansträngningar i 
alla delar av utvecklingsprocessen kombinerat med all den kunskap vi redan förvärvat i 
tidigare projekt. Utöver det har samarbetet med våra partners gjort det möjligt för oss att 
lämna in ett förstklassigt bud på det här projektet. Nu kan vi dra nytta av synergieffekter 
med HKZ 1 & 2 vilket är en stor fördel, säger Gunnar Groebler, Senior Vice President och 
Head of Business Area Wind på Vattenfall. 
 
Byggandet av HKZ 3 & 4 beräknas påbörjas under 2022. I enlighet med villkoren i 
anbudsförfarandet måste vindkraftsparken tas i drift senast fem år efter att tillståndet 
meddelats. Totalt kommer vindkraftsparkerna Hollandse Kust Zuid 1 – 4 att producera 
förnybar el till upp till 3 miljoner nederländska hem. 
 

 
 
För ytterligare information kontakta: 
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com 
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