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Fortum  
Fortum är ett ledande energibolag i Norden och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar 
produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi tar ett stort 
ansvar för att säkra en hållbar utveckling av energirelaterade tjänster – idag och i framtiden.  

 
Under 2006 uppgick Fortums nettoomsättning till 4,5 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,4 
miljarder euro. Koncernen har cirka 8 100 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på Helsingsforsbörsen. 
Ytterligare information: www.fortum.se. 

 

Fortum lanserar två miljövarumärken för el till företag  
 
 
Fortum lanserar två nya miljövarumärken:  Fortum Carbon Free - el från förnybara 
energikällor och kärnkraft, som inte ger några utsläpp av koldioxid i kraftproduktionen.  
Fortum Renewable - el som helt och hållet produceras med förnybara energikällor. 
Fortums nya miljövarumärken är komplement till märkningen Bra Miljöval och kommer att 
vara bland de största i Norden, mätt i volym. 
 
Fortums långsiktiga mål är en koldioxidfri elproduktion. I dag är över 80 procent av företagets 
elproduktion koldioxidfri och mer än 40 procent sker med förnybara energikällor. 
 

Beslutet att lansera två nya miljövarumärken utgår från våra företagskunders efterfrågan. 
Kundernas önskemål styr ytterst produktionsmixen. Med de nya miljövarumärkena hjälper 
vi våra kunder att fatta beslut för framtiden samt att på sikt bidrar till en renare produktion, 
säger Hans Lindahl, försäljningsdirektör på Fortum Markets. 

 
Kriterierna för de nya miljövarumärkena, som är så kallade Typ II Miljömärkningar, följer den 
internationella standarden ISO 14021. Fortum Renewable baseras på registrerade 
ursprungsgarantier för förnybar elproduktion i enlighet med EU:s direktiv. Fortum Renewable har 
anslutits till den internationella intresseorganisationen RECS Internationals Quality Standard-
system för gröna certifikat. 
 
El som kvalificerar sig för Fortums miljövarumärken produceras vid anläggningar i de nordiska 
länderna. En utomstående revisor kontrollerar varje år att leveransen av den el som ingår i 
produktionen motsvarar kriterierna. Alla företagskunder med en förbrukning över 300 MWh per år 
som tecknar avtal med Fortum Markets får automatiskt Fortum Carbon Free utan extra påslag.  
 
Fortum Renewable erbjuds som tillval det ordinarie elavtalet. Fortum Renewable garanterar att den 
elen är producerad med förnybara energikällor. Detta miljövarumärke erbjuds även kunder som 
inte köper el av Fortum, som en produkt för miljövärdet. Utöver dessa miljövarumärken erbjuder vi 
också el märkt med Bra Miljöval. Fortum är det elbolag i Norden som säljer mest el märkt med Bra 
Miljöval. 
 
För Fortum är arbetet med att motverka klimatförändringarna högst på agendan och därför 
prioriteras kraftproduktion som inte ger några utsläpp av växthusgaser. Målet är att de två nya 
miljövarumärkena ska bidra till att öka efterfrågan på koldioxidfri elproduktion i Norden ytterligare 
och därmed på sikt leda till ny, utsläppsfri produktion till gagn för klimatet. ABB Fastigheter som 
sköter el upphandingarna för ABB i Sverige har redan beslutat teckna avtal om Fortum Carbon 
Free för sin förbrukning i Sverige. 
 
 
Mer information: 
Hans Lindahl, Fortum Markets, tel. 08 671 82 50  
Agneta Molinder, presschef, Fortum Sverige. Mobil: 0703 445 332 
 


