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Fortum Värme samägt med Stockholms stads
styrdokument för inköp av träbränslen
Fortum Värme samägt med Stockholms stads, FVs, styrdokument för inköp av
träbränslen baseras på Fortums policy för hållbar utveckling och uppförandekod.
Styrdokumentet utgör en vägledning för hur ansvarsfulla inköp av träbränslen skall
tillgå i praktiken.
FVs ambition är att vara en attraktiv leverantör av nya, mångsidiga energiprodukter och
-tjänster. För att uppnå denna position behöver vi kundernas, personalens och
samhällets förtroende. Ett av våra viktigaste mål är därför att sträva efter att verka
ansvarsfullt i samhället och i användningen av naturtillgångar. Vi ser klimateffekten av
energisystemen som den viktigaste miljöfrågan för oss. Klimatfrågan och minskningen
av utsläppen av koldioxid är mycket viktiga frågor för Fortum. Att basera vår
produktion på förnyelsebara bränslen, som t ex träbränslen, är därför en av våra viktiga
strategier. Som träbränsle klassas bland annat skogsflis, träpellets, briketter och
rundved.
Inköpen av träbränslen skall följa gällande lagar, förordningar och praxis samt skall ske
med hög affärsmoral. Strävan i inköpsarbetet såväl som i miljöarbetet är att
åstadkomma ständiga förbättringar, vi arbetar därför med mål och program för att uppnå
detta.
FV sätter årligen mål för att öka mängden träbränsle från ansvarsfullt brukade och
trovärdigt certifierade skogar. Vi använder oss av GFTNs stegvis modell för att kunna
genomföra ansvarsfulla inköp av träbränslen. Arbetet syftar till att uppnå fullständig
spårbarhet genom leverantörskedjan tillbaka till skogen. I samtliga bränsleavtal ställs
krav i enlighet med Fortums Supplier Code of Conduct och på spårbarhet i enlighet med
Timmer förordningen, (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för
verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på EU marknaden. FV är också
medlem i FSC och följer “Policy for the Association of Organizations with FSC” (FSCPOL-01-004, initially approved in July 2009). FV är certifierad enligt FSC® - FSC
Chain of Custody standard, Ref.: FSC-STD-40-004, v.2.1. Certifiering genomfördes av
Bureau Veritas.
Därför har vi åtagit oss att inte vara direkt eller indirekt inblandad i följande aktiviteter:
1. träbränsle från illegalt avverkat eller sålt virke,
2. träbränsle från skogar med höga naturvärden om inte skogsbrukaren är
trovärdigt certifierad eller på väg därtill,
3. träbränsle baserat på virke från genmodifierade träd (GMO) samt
4. träbränsle från skogar som omförs till plantager eller annan markanvändning
5. träbränsle från skogar där hävdvunna oh sociala rättigheter åsidosätts.
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6. Brott mot någon av ILO: s kärnkonventioner, enligt definitionen i ILO: s
deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, 1998.
Besök hos leverantörer skall alltid innefatta diskussioner om sociala och miljömässiga
aspekter och mål i syfte att verka för ansvarsfull och uthålligt skogsbruk. För
uppföljning av våra krav och baseras på riskanalys planeras och genomförs årliga
granskningar hos leverantörer. Kontroll av inlevererade volymer sker även genom
obligatorisk årsrapportering.
För att få stöd i och för att utveckla inköpen av träbränsle är Fortum Värme även
medlem i WWF Global Forest and Trade Network.
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