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Fossilfri energi från Vattenfall  
möjliggör minskade utsläpp i Orthex 
produktion  
 

Vattenfall kommer att leverera 100 procent fossilfri el från vattenkraft  
till Orthex fabriker i Sverige och Finland. Ett viktigt led i Orthex 
hållbarhetsarbete där målet är att företaget ska ha en helt 
koldioxidneutral produktion år 2030. 

 
Förra året tecknade Vattenfall och Orthex Corporation, en ledande nordisk tillverkare av 
hushållsprodukter, ett avtal om 100 procent el från vattenkraft och miljödeklarerad enligt EPD 
(Environmental Product Declaration) till deras fabrik i Lohja, Finland. Vattenfall levererar sedan 
2021 även vattenkraftsel som är miljödeklarerad till Orthexs fabriker i Gnosjö och Tingsryd i 
Sverige. Den totala volymen är cirka 16 500 MWh/år. 
 
- Vattenfall har en tydlig strategi om att göra det möjligt att ha ett fossilfritt liv inom en 
generation. Vi vill stötta våra kunder i deras arbete att nå egna uppsatta klimatmål, som Orthex 
som har högt satta miljömål, och här har energi en central roll. Vår produkt är viktig i 
energiomställningen och det arbete vi gör uppskattas av branschen, säger Magnus Westberg, 
chef för Production Clients på Vattenfall Business Sales Nordics. 
 
Orthex letar ständigt efter hållbara råmaterial för sina plastprodukter och tittar på hur de kan 
öka användningen av återvunna och biobaserade material och minska klimatavtrycket i sin  
produktion. Omställningen till fossilfri el i Finland ledde till att koldioxidutsläppen i landet 
minskade med 600 ton under 2020. 
 
- Inför alla beslut vi tar ser vi på vilken miljöpåverkan det har. Global uppvärmning är ett av de 
allra största miljöproblemen. Vi vill göra det vi kan för att minska utsläppen från vår egen 
verksamhet, och jag tror att det ger oss en konkurrensmässig fördel. Vattenfall är en tillförlitlig 
partner och vi har samarbetat med dem sedan 2017. Det är ett naturligt steg för oss att ställa 
om helt till el från fossilfri vattenkraft i vår verksamhet i Norden. Det för oss närmare vårt mål 
om en koldioxidneutral produktion år 2030, säger Alexander Rosenlew, vd Orthex Corporation. 
 
 
Om vattenkraft och miljövarudeklarationer 
Flexibel vattenkraft – Vattenfall 
 
Om Orthex-koncernen  
Orthex är en av Nordens ledande tillverkare av hushållsprodukter som strävar efter att göra 
konsumenternas vardag enklare. Orthex varumärken innefattar SmartStore™ för förvaringsprodukter, 
GastroMax™ för köksprodukter och Orthex™ för produkter inom hem och växtmiljö. Orthex siktar på att 
vara en föregångare för hållbarhet inom industrin. Orthex nettoomsättning år 2020 var 75,9 miljoner euro 
och rörelseresultatet för samma år var 12,3 miljoner euro. Företaget har kunder i mer än 40 länder och 
lokala säljkontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Orthex är 
börsnoterat på Nasdaq Helsinki. www.orthexgroup.com 
 
För ytterligare information kontakta: 
Vattenfalls pressavdelning, +468-739 5010, press@vattenfall.com 
Alexander Rosenlew, CEO, Orthex Corp., +358 40 500 3826, alexander.rosenlew@orthexgroup.com 
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