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Vattenfalls vindkraftverksamhet växer kraftfullt i 
Västerbotten 
 
Det egenutvecklade projektet Norrbäck tillsammans med de nyligen 
förvärvade rättigheterna till Pauträsk ger Vattenfall möjlighet att 
investera ca 5 miljarder i sitt hittills största landbaserade 
vindkraftprojekt. Totalt kan upp till 118 vindkraftverk byggas, med en 
maximal effekt på 530 MW. Detta motsvarar el till ca 300 000 hushåll 
(samtliga hushåll i Västerbotten). 
 
De två projekten ligger i Lycksele (Norrbäck) och Vilhelmina/Storuman (Pauträsk) 
kommuner. Utöver dessa två projekt har även förvärvet av projektet Stensvattsmarken i 
Bjurholms kommun genomförts, vilket omfattar upp till 24 vindkraftverk. Detta förstärker 
Vattenfalls unika vindkraftskluster i Västerbotten ytterligare.  
 
- Västerbotten har exceptionellt bra förutsättningar för vindkraft och vindkraftsklustret här 
bidrar starkt till vårt mål att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Utöver de 
redan nämnda projekten så fortsätter vi att utveckla Sandselehöjderna och Vargträsk, vi 
bygger just nu Blakliden och Fäbodberget samt driver vindkraftparkerna Stor-Rotliden och 
Juktan i Västerbottens inland. Detta skulle inte ha varit möjligt utan det goda samarbetet 
med Sveaskog och de många privata markägarna, säger Daniel Gustafsson, chef för 
projektutveckling på Vattenfall Vindkraft Sverige. 
 
Processen framåt för Norrbäck och Pauträsk består av vidare projektering, ansökan om 
elnätsanslutning och tidigast 2022 bedöms förberedande arbeten påbörjas inom de två 
områdena. För Stensvattsmarken pågår planeringsarbetet för fullt men tidplanen kommer 
att kommuniceras längre fram. Alla planer är beroende av ett investeringsbeslut från 
Vattenfalls styrelse och om positivt beslut tas, så påbörjas byggnation.  
 
- De här projekten ligger i delvis nya områden för oss och det är mycket viktigt att skapa 
och bibehålla en god dialog. Vi ser verkligen fram emot att samverka med markägare, 
närboende, befintliga näringar samt kommuner, vilket är både spännande och utvecklande 
för Vattenfalls vindkraftsverksamhet. Vidare är ett nära samarbete med det lokala 
näringslivet en prioriterad fråga för oss, och vi kommer därför att skapa förutsättningar för 
att i största möjliga utsträckning kunna använda oss av lokala företag under hela 
byggfasen, säger Daniel Gustafsson. 

 
Läs mer om Norrbäck 
Läs mer om Pauträsk 
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