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Vattenfall söker tillstånd för halverad 
vindkraftpark i Pajala 
 
Vattenfall lämnar idag in en justerad ansökan om tillstånd att bygga 
vindkraftparken Käymävaara i Pajala kommun. Elproduktionen från de 30 
turbinerna motsvarar hushållsel till ca 100 000 hem. 
 
Vindkraftsprojektet Käymävaara presenterades 2015 och en ansökan om tillstånd lämnades in 
2019 till Miljöprövningsdelegationen. Sedan dess har projektplanen genomgått förändringar 
både gällande områdets storlek och antalet vindkraftverk. Dagens ansökan för Käymävaara är 
därför en justerad ansökan jämfört med den ursprungliga.  
 
– Anledningen är att teknikutvecklingen går fort och turbinerna har nu, jämfört med den första 
ansökan, blivit större och mer effektiva. Det innebär att Käymävaara kommer att kunna 
producera ungefär lika mycket förnybar el, cirka 800 GWh, som enligt den tidigare ansökan 
men med färre antal turbiner säger Erik Grönlund, projektledare för Käymävaara på Vattenfall. 
 
Antalet vindkraftverk har i det närmaste halverats, från ursprungliga 58 turbiner till 30. 
Vindkraftsparken kommer då att rymmas inom ett mindre område än den tidigare planen. 
Produktionen från Käymävaara kommer att motsvara 0,5 procent av Sveriges totala 
elanvändning per år (ca 135 TWh 2020). 
 
– Med färre turbiner har vi kunnat minska projektområdet med 22 procent men eftersom 
elproduktionen blir i stort sett oförändrad, kommer Käymävaara ändå att bidra starkt till en 
övergång till elproduktion utan fossila bränslen i Norrbotten, säger Erik Grönlund. 
 
– Norrbotten står inför stora utmaningar med växande elintensiva industrier som väntar på att 
kunna etablera sig. Lokalt producerad, förnybar el kommer att behövas för att säkerställa att 
investeringar hamnar i Norrbotten, säger Daniel Gustafsson, chef landbaserad 
vindkraftsutveckling Vattenfall.   
 
Ansökan kommer nu att behandlas av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 
Norrbotten och sedan skickas ut på remiss. 
 
Vattenfall planerar ytterliga en vindkraftpark i Pajala kommun; Selkävaara. Den vindkraftparken 
planeras bli lika stor som Käymävaara, maximalt 30 verk. Ansökan om tillstånd för Selkävaara 
planeras att lämnas in under senare delen av 2022. 
De två projekten i Pajala ligger i linje med Vattenfalls strategi att göra det möjligt att leva 
fossilfritt inom en generation. 
 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Magnus Kryssare, pressekreterare, tfn. 076-769 56 07, magnus.kryssare@vattenfall.com  
 
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com 
 

file:///C:/Users/hshs/Downloads/corporate.vattenfall.se
https://www.facebook.com/vattenfallSE/
https://www.instagram.com/vattenfallsverige/
https://www.youtube.com/user/vattenfall
https://www.linkedin.com/company/5317/
https://twitter.com/vattenfall_se
https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/vindprojekt/kaymavaara
https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/vindprojekt/selkavaara
mailto:magnus.kryssare@vattenfall.com
mailto:press@vattenfall.com

