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Vattenfall, Fortum och Statkraft vill se
en koldioxidneutral europeisk ekonomi
före 2050
Med en snabbt växande fossilfri energiproduktion är Vattenfall,
Fortum och Statkraft fast beslutna om att leda utvecklingen mot
en fullständig utfasning av koldioxid i det europeiska
energisystemet. Företagen anser att det är fullt möjligt att
kombinera ambitiösa utsläppsminskningar med ekonomisk
tillväxt.
EU måste uppdatera sina långsiktiga klimatmål så att de överensstämmer med Parisavtalet
och IPCC:s slutsatser. EU behöver skärpa klimatmålet för 2030 och sträva efter att uppnå en
koldioxidneutral ekonomi före 2050.
På ett gemensamt nordisk initiativ träffade de tre koncerncheferna för Vattenfall, Fortum och
Statkraft i dag EU:s Klimat- och Energikommissionär Miguel Arias Cañete för att berätta om
sina engagemang för ytterligare koldioxidminskning inom den europeiska ekonomin och sin
syn på hur det ska uppnås.
Koncerncheferna underströk vikten av elektrifiering som en viktig möjliggörare för utfasning
av koldioxid inom andra sektorer. Att se till att målen är lika ambitiösa även inom de sektorer
som inte ingår i ETS och att öka graden av elektrifiering är viktiga tidiga åtgärder.
– Vi tror att ambitiösa, långsiktiga klimatmål kan nås på ett ekonomiskt hållbart sätt med hjälp
av marknadsinstrument och sektorsintegration, uppger koncerncheferna i ett gemensamt
utlåtande och tillägger att vattenkraft kommer att vara en viktig nyckel i arbetet med att nå
klimatmålen och integrera produktion från nya, fossilfria energislag.
De tre koncerncheferna, Magnus Hall, Vattenfall, Pekka Lundmark, Fortum och Christian
Rynning-Tønnesen, Statkraft, representerar alla stora energiproducenter i Europa med en
sammanlagd årlig produktion på cirka 230 TWh (2017) varav 196 TWh är fossilfri. Den
nordiska elmarknaden är Europas tredje största.
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Vattenf all är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva
genom innov ation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom
satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har c irka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland,
Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: corporate.vattenfall.se

