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Vattenfall är ett svenskt, statligt ägt energiföretag med 28 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, 
Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall stödjer omställningen till ett förnybart energisystem och har som mål att vara 
ledande inom hållbar produktion och därigenom trygga en tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning. 
 

 

  

 
Vattenfalls mål mot den tyska staten vid internationella 
skiljedomstolen: Förhandlingen inleds på måndag och 
direktsänds på internet 

Förhandlingen i Vattenfalls mål mot den tyska staten inleds vid den 
internationella skiljedomstolen i Washington, ICSID, (International Centre for 
Settlement of Investment Disputes) på måndag klockan 10.00 (lokal tid). Det går 
att följa förhandlingen på video via denna länk. Förhandlingen avslutas fredagen 
den 21 oktober. Under helgen (15–16 oktober) pågår inga förhandlingar. 

Vattenfall välkomnar skiljedomstolens beslut att hålla förhandlingen öppen och offentlig. 
 – Vi är övertygade om att detta kommer bidra till en ökad förståelse för tvisten tack vare 
direktsändningarna, säger Vattenfalls chefsjurist Anne Gynnerstedt. Hon understryker att Vattenfall 
absolut inte ifrågasätter det politiska och samhälleliga beslutet att avveckla kärnkraften i Tyskland.  
– Vi har dock hela tiden insisterat på att få en rättvis kompensation för den ekonomiska förlust som 
detta beslut medför, säger Anne Gynnerstedt. 
 
Vattenfalls  begäran om skiljedom registrerades hos ICSID 31 maj 2012, och ett beslut väntas inte 
förrän tidigast 2017. 
 
Förhandlingarna genomförs på engelska, och kan följas i både Sverige och Tyskland från och med 
måndag klockan 20.30 (lokal tid). Anledningarna till att sändningarna startar så sent beror dels på 
tidsskillnaden (sex timmar) och dels på att båda parterna kommit överens om en buffert på fyra 
timmar. Övriga förhandlingsdagar börjar sändningarna ungefär klockan 19.00. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com 
 
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum 
Twitter:  twitter.com/Vattenfall_Se 
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