
Stockholm, 2022-04-13 
 
Concerning: AGM Meeting Vattenfall 28 April 2022  

 
To: Ms Anna Borg (CEO Vattenfall Sweden) 
CC: Mr Martijn Hagens (CEO Vattenfall Netherlands), Mr Alexander Van Ofwegen (Director of 

Heat Vattenfall Netherlands), Ms Tanja Wielgoss (Chairwoman of the Board Vattenfall Wärme Berlin 

AG), Mr Karl-Petter Thorwaldsson, Minister for Business, Industry and Innovations, Sweden 
 
Hej Anna Borg, 

 
Vi skriver till dig på uppdrag av 16 miljöorganisationer från 6 länder för att uttrycka våra starka 

invändningar mot att Vattenfall fortsatt genererar energi genom att både bränna kol samtidigt som 

företaget planerar att expandera sin bioenergi-verksamhet - båda handlingar är oförenliga med 

Parisavtalet. 
 
Vattenfalls motto "fossilfritt liv inom en generation" återspeglar inte verkligheten eller allvaret i 

klimatkrisen. Som IPCC:s rapport "Global Warming of 1.5 degrees" klargör har vi bara ett fåtal år 

kvar, inte decennier, för att drastiskt minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären. En drastisk 

minskning av utsläppen av växthusgaser kräver en snabb utfasning av alla bränslen med högt 

kolinnehåll, vilket förutom fossila bränslen även innebär förbränning av träbiomassa och förbränning 

av avfall. Förbränning av skoglig biomassa för energi släpper inte ut mindre koldioxid än förbränning 

av kol. Även om nya träd så småningom växer upp igen och binder detta kol i framtiden skulle det ta 

alldeles för lång tid att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. 

 
Förbränning av träbiomassa för energi leder till utrotning av arter och förlust av biologisk mångfald, 

vilket äventyrar ekosystemens stabilitet i hela världen. Dessutom försämrar förbränningen av 

träbiomassa luftkvaliteten på grund av utsläpp av små partiklar, kväveoxider och andra föroreningar. 

Förbränningen av träbiomassa leder alltså i själva verket till både ökade utsläpp och försämrad 

klimatanpassning.  

 
Nu är det dags att stödja en rättvis energiomställning som bygger på verkligt förnybar icke-

emitterande energi såsom vindkraft, solenergi och geotermisk energi, tillsammans med 

energibesparingar och energieffektivitet.  
        
Vattenfalls planer på att utöka förbränningen av träbiomassa strider mot det som behövs just nu. Vi 

måste dels minska våra utsläpp vid källan och samtidigt öka skogarnas kolsänkor, medan förbränning 

av skogsbiomassa i dubbel bemärkelse gör motsatsen; under de kommande avgörande decennierna 

kommer utsläppen öka och skogarnas kolsänkor minska. Förbränning av träbiomassa eldar på krisen 

både för klimatet och den biologiska mångfalden. 
 
Putins krig mot Ukraina har än en gång belyst farorna med att förlita sig på ett extraherbart 

kolbaserat  energisystem och understryker behovet av att snabbt genomföra den energiomställning 

som klimatkrisen redan kräver av oss.  
 
I detta sammanhang vill vi påpeka att Vattenfall den 12:e april fortfarande köpte gas med en 

genomsnittlig andel på 40 procent från Ryssland. Vattenfall tar fortfarande emot kol-leveranser och 

har endast lovat att ‘inte göra några ytterligare beställningar’ från Ryssland. 
 
Anna Borg, Vattenfall måste omedelbart avbryta alla planer på att bygga nya anläggningar för 

förbränning av biomassa (bland annat i Diemen och Berlin) samt planerna på att öka mängden 

träbiomassa i befintliga anläggningar.  

 

https://www.ipcc.ch/sr15/


Dessutom måste företaget upphöra med sin handel av träpellets och träflis. All handel av både 

gas och kol från Ryssland måste omedelbart upphöra.  

 
Det krävs en snabb och omfattande utfasning av Vattenfalls nuvarande portfölj av kol-, 

biomassa-, gas- och avfallsförbränning, som en del av en bredare energiomställning som bygger 

på energibesparing och ren, icke-emitterande förnybar energi.  
 
Vi förväntar oss ert konkreta svar på alla frågor som tas upp i detta brev före Vattenfalls 

bolagsstämma den 28 april 2022.  

 
Almuth Ernsting, Biofuelwatch, UK/USA 
Fenna Swart, Clean Air Committee NL (Comité Schone Lucht), Netherlands 
Sophie Bastable and Peg Putt, The Forests, Climate and Biomass Working Group, Environmental 

Paper Network, International 
Uwe Hiksch, NaturFreunde Deutschlands, Germany 
Johan Vollenbroek, Mobilisation for the Environment, Netherlands 
Maarten Visschers, Leefmilieu, Netherlands 
Lina Burnelius, Protect the Forest Sweden 
Fred Vos, Duurzaam Dorp Diemen, Netherlands 
Jana Ballenthien, ROBIN WOOD, Germany 
Sascha Müller-Kraenner, Deutsche Umwelthilfe, Germany 
Lisa Kadel, Kohleausstieg Berlin, Germany 
Leif Miller, NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.), Germany  
Sommer Ackerman, Luonto-Liitto, Finland 
Isabelle Axelsson, Europe Beyond Burning, Europe  
Anton Foley, Fridays For Future Sweden 

Rita Frost, Dogwood Alliance, USA 

 
Brevet på engelska finns här: 
https://www.biofuelwatch.org.uk/2022/open-letter-to-vattenfall/ 
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