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Betr: Anmälan av Vattenfall för vilseledande marknadsföring 
 
Vattenfall marknadsför sin satsning på CCS-tekniken som ’koldioxidfri’, fastän den inte 
är koldioxidfri. Vattenfall försöker på så sätt framställa kolbaserad el som miljövänlig 
och genom det skaffa sig en bättre marknadsposition. Greenpeace anser att det kan 
skada diskussionen om framtidens energisystem. 
 
Klimatet på jorden förändras idag på ett dramatiskt sätt. Världens ledande klimatforskare är 
eniga om att det inte handlar om naturliga klimatförändringar utan att det till stor del är 
människans utsläpp av växthusgaser i atmosfären som ligger bakom de stigande 
temperaturerna.  
 
Vi ser redan konsekvenserna av klimatförändringarna: extrema oväder, torka och 
översvämningar, brist på rent dricksvatten, smältande glaciärer och polarisar, en stigande 
havsnivå, döende korallrev och allt fler arter som hotas av utrotning.  
 
Den största andelen av den ökande halten av växthusgaser i atmosfären kommer från 
människans förbränning och utsläpp av fossila bränslen. Olika fossila bränslen ger olika 
utsläppsmängder per producerad enhet energi. Brunkol är ett av de värsta energislagen.  
 
Enligt internationella beslut ska utsläpp av växthusgaser minska. Europa och Sverige har 
åtagit sig att hålla temperaturökningen under 2 grader Celsius, och internationellt pågår nu 
förhandlingar om nästa steg i klimatkonventionen efter Kyoto Protokollet. Att hålla 
temperaturökningen under 2 grader kräver en total omställning av vårt globala energisystem. 
De stora aktörerna på energimarknaden, elbolagen, spelar en avgörande roll i denna 
omställning.  
 
I Europa kontrolleras den största delen av elmarknaden av tio elbolag. Edf, E-on, RWE, 
ENEL, Vattenfall, Electrabel, EnBW, Endesa, Iberdrola och British Gas står för över 60% av 
koldioxidutsläppen relaterade till elproduktion (och mer än 90% av Europas kärnavfall). 
Investerar dessa företag i vår framtid? Hjälper de till att förhindra klimatförändringar? Eller 
offrar de vår planets klimat för kortsiktiga ”aktieägarvärden”? Vattenfall är ett av de fem 
största energibolagen i Europa och som statligt ägt skulle Vattenfall kunna vara ledande i 
omställningen av Sveriges energisystem. Det skulle ha stor inverkan på Nordens, och hela 
Europas, framtida energisystem. Det förutsätter att Vattenfall aktivt investerar i förnyelsebar 
energi.  
 
Vattenfall har, efter påtryckningar från den svenska regeringen, som äger Vattenfall, beslutat 
att investera i mer vindkraft. Samtidigt investerar bolaget fortfarande mest i miljöförstörande 
energikällor som kärnkraft och fossila bränslen.  
 
Ett nytt koncept, som allt mer dominerar den politiska diskussionen om hur vi kan minska 
utsläppen från energiproduktionen, är CCS (carbon capture and storage), som står för 
avskiljning, transport och lagring av koldioxid från koleldade anläggningar. Vattenfall är ett av 



de bolag som driver frågan om denna teknik och håller på att bygga en pilotanläggning i 
Tyskland.  
 
Det finns fortfarande stora frågor i samband med denna teknik – framför allt frågan om säker 
lagring i århundraden och ansvarsfrågor. För att något CCS-program ska vara säkert måste 
läckagerisken till atmosfären elimineras, långvariga och sakta utsipprande utsläpp likväl som 
storskaliga och kortvariga utsläpp. En nolltolerans gentemot läckage måste tillämpas. Det är 
Greenpeace berett att diskutera på ett konstuktivt sätt. 
 
 Däremot motsätter vi oss Vattenfalls marknadsföring av denna teknologi som ”koldioxidfri”, 
ett ord som allt oftare dyker upp i detta sammanhang. ”Koldioxidfri” ger intryck av en teknologi 
som löser alla problem.  
 
Men medan det energieffektivaste gaskraftverket som finns släpper ut ca 365 g CO2 per kWh 
har ett kolkraftverk med Vattenfalls försöksmetod ett utsläpp på mellan 150 och 190 g CO2 
per kWh, beroende på typ av kol. Ett enda 1600 MW brunkolskraftverk – det senaste i 
Tyskland som byggdes var av den storleken – skulle alltså släppa ut runt 1.5 miljoner ton 
koldioxid om året. Det kan knappast beskrivas som koldioxidfritt. 
 
Men Vattenfall försöker etablera begreppet så att det inte ska ifrågasättas i framtiden.  
Med denna vilseledande marknadsföring försöker Vattenfall övertyga politiker och 
allmänheten att deras planerade satsning på kolbaserad energi är okej. Vattenfall försöker 
också få statliga bidrag för forskning och utbyggnad av denna teknologi. Dessutom försöker 
Vattenfall skapa sig, och kolbaserad energi, en miljövänlig profil genom vilseledande 
marknadsföring. Detta kan leda till att satsningen på förnyelsebar energi kommer i 
skymundan igen.  
 
Marknadsdomstolen skriver:  
Några exempel på vilseledande framställningar är när en näringsidkare påstår sig ha 
"nickelfria" smycken och inte kan bevisa det (MD 1994:3), reservationslösa påståenden som 
"världens bästa kurser", när lägsta pris på växlingskursen inte kan styrkas (MD 1994:20), eller 
när formuleringar om hälsoprodukter - i strid med riktlinjer på området - ger intryck av att ha 
effekt mot sjukdom eller symtom på sjukdom (MD1994:28). 
 
Vi ber därför marknadsdomstolen att stoppa Vattenfall från att använda det 
vilseledande begreppet ’koldioxidfri’ i samband med CCS-metoden.  
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Bilagor: Vattenfall marknadsföring på webben och i deras årsrapporter samt andra 
publikationer.  
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