
Nu gäller 100% vatten för Fortums kunder
Fortum vill att det ska vara lätt att göra ett klimatsmart val som elkund. Därför lanserar vi nu 100 % vatten från våra egna
vattenkraftverk i Sverige - med ursprungsgarantier - till dig som kund. Naturligtvis utan extra kostnad. Vattenkraftens roll blir
ännu viktigare i takt med att allt större delar av elproduktionen är förnybara. Med 100 % el från vattenkraft hoppas Fortum att
deras kunder får upp ögonen för vattenkraftens roll.

-Jag hoppas förstås att både nya och befintliga kunder ska uppskatta möjligheten att få 100 % vatten från våra egna vattenkraftverk, säger
Fredrik Landahl, VD för Fortums Elhandelsbolag.

I arbetet för att nå ett hållbart energisystem har vattenkraften en nyckelroll. Det är tack vare ursprungsgarantierna som Fortum har möjlighet
att erbjuda alla sina kunder - nya som gamla, hushåll som företag – el från de egna vattenkraftverken med full spårbarhet. Vattenkraften har
en unik förmåga att fungera som ett slags naturens eget batteri. När det inte längre blåser eller solen skiner, det är då vattenkraften går in och
säkerställer att det alltid finns tillgång till el. Vattenkraften möjliggör helt enkelt utvecklingen mot ett energisystem där all energi kommer från
förnybara energikällor. Det är det vi kallar för solekonomi.

-Vi ser att intresset för egen småskalig vind- och solkraftsproduktion ökar. Samtidigt klarar dessa produktionstekniker bara av att leverera kraft
vid vissa tider på dygnet. Eftersom en kund med 100 % vatten även kan välja sin el från ett specifikt kraftverk så kan den som vill alltså
kombinera sin egen småskaliga produktion med el från det vattenkraftverk de själva valt, säger Fredrik Landahl, som hoppas att kunderna
kommer att uppskatta möjligheten att välja ”sitt” vattenkraftverk.

Det finns 14 vattenkraftverk att välja mellan runt om Dalälven, Klarälven, Ljusnan och Indalsälven. För den som redan valt Bra Miljöval kommer
det naturligtvis vara möjligt att behålla det.

FAKTARUTA:
100 % vatten
Alla kunder som tecknar avtal efter den 17/9 får el från 100 % vatten. Kunder med rörligt elpris får vattenkraft från första december och
kunder med fast elpris får vattenkraft i samband med att avtalet tecknas om. Kunder med Fortum Enkel behåller Bra Miljöval vind och vatten.
Alla kunder som vill, får vattenkraft direkt genom att kontakta kundtjänst eller teckna valfri energikälla på Fortum.se.

För mer information, kontakta gärna Fredrik Landahl, chef för elhandel på Fortum, tfn 076-855 91 47
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom
produktion, distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och
Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer.
Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.   

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.


