
EKOenergy är den internationella miljömärkningen för energi. Vi är en icke-
vinstdrivande organisation som arbetar för att bekämpa klimatförändringen, skydda
den biologiska mångfalden och förverkliga målen för hållbar utveckling. 

Energi som säljs med miljömärket EKOenergy uppfyller strikta hållbarhetskriterier.
Genom vårt miljömärke samlar vi även in pengar till vår klimatfond, som används för
att finansiera projekt för förnybar energi i utvecklingsländer.

EKOenergy-märkt energi säljs av licensierade energibolag och finns tillgänglig 
i över 40 länder över hela världen. Många av konsumenterna av EKOenergy-märkt
energi väljer att använda vårt miljömärke på deras webbplats eller våra produkter för
att visa sitt engagemang för en hundraprocentigt förnybar och hållbar värld. 

EKOenergy-användare inkluderar stora internationella företag såsom SAP, Tetra Pak,
VMware, Workday och Genelec, såväl som städer, offentliga organisationer och
enskilda hushåll.

Ny förnybar energiproduktion via vår klimatfond

Endast den mest klimatvänliga bioenergin

Vindkraft utanför fågel -och naturområden

Vattenkraft tar hänsyn till vandrande fisk. 
Flodåterställningsprojekt via vår miljöfond. 

Förnybar energi som spåras av GO:er, REC:er, I-REC:er

Vindkraft, solkraft, vattenkraft, geotermisk energi, bioenergi

Fossila bränslen, kärnkraft, möjligtvis förnybara

EKOenergy Övriga förnybara      Blandade källor





 



-

Hållbarhetskriterier: mervärde för våran planet
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EKOenergy rekommenderas av många internationella miljöstandarder såsom CDP, GHG-
protokollet, Greenkey för hotell och LEED-certifieringen för byggnader

”EKOenergy representerar det
bästa tillgängliga alternativet för
den hållbara och extra
konsumtionen av förnybar
elektricitet inom Europa.”

”Miljömärken är ett sätt för företag att
åstadkomma mer med sina köp. 

EKOenergy, som nämns ave GHG-
protokollets Scope 2 riktlinjer, är ett så
bra alternativ: det är ett kvalitetsmärke
som finns ovanpå spårningscertifikat.” 

“Ett växande antal hotell i Europa
har redan bytt till EKOenergy och
inkluderar EKOenergy-loggan i
sin kommunikation med sina

gäster.Följ deras exempel och ta
det extra steget.”

info@ekoenergy.org    www.ekoenergy.org

EKOenergy   ---   den internationella miljömärkningen   för förnybar energi

Rekommenderas av andra standarder


