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SKIFT TIL

EKOenergi

ET NETVÆRK OG ET MILJØMÆRKE
EKOenergi er et europæisk miljømærke for elekticitet. Elekticitet solgt med EKOenergi mærket
opfylder ambitiøse miljøkriterier, og salget af EKOenergi elektricitet finanserer nye vedvarende
energiprojekter.
Miljømærket er et not-for-profit initiativ, som drives af EKOenergi Netværket, en gruppe af 40
miljøorganisationer fra 30 lande.

HJÆLPE FORBRUGERNE TIL AT TAGE GODE VALG.
EKOenergi promoverer vedvarende energi.
For at hjælpe forbrugere til at vælge klima- og naturvenlig elektricitet har vi udviklet EKOenergi
miljømærket (vi sælger ikke selv elektricitet).
Kriterierne for at anvende vores miljømærke er baseret på konsultationer med hudredevis af
vigtige interessenter og er blevet anerkendt og accepteret i mange lande.

MED STØTTE FRA
“LEED” er en international standard for grønne bygninger. I standarden anbefaler de
at anvende brugen af EKOenergi certificeret elektricitet. ”EKOeneri repræsenterer det
bedst mulige valg for bæredygtig forbrug og vedvarende elektricitet i Europa.”
“The Greenhouse Gas Protocol” er en global standard for kulstofregnskab. Deres
guide bruger EKOenergi som et eksempel på, hvordan bedrifter kan reducere sit
kulstofaftryk.
EKOenergi samarbejder med Green-e, et amerikansk grønt elektricitetsmærke.

”Brugen af 'EKOenergi' sikrer, at vi køber bæredygtig elekticitet,
hvilket kunder sætter pris på. Dette hjælper os til at være
konkurrencedygtige på markedet for grøn isolering.”
Pasi Typpö, administrerende direktør i Termex, producent af cellulose fiber
isolering.

EKOenergy på sociale medier:

EKOENERGIS KRITERIER
100% vedvarende:
Kun elektricitet
fra
vedvarende kilder
kan sælges som
EKOenergi. Vi anvender det europæiske
oprindelsesgarantinsystem for at være sikre
på at dette overholdes.

Korrekt information: Bevidste forbrugere
ønsker at vide mere om strømmen, de køber.
EKOenergis
forbrugere
får
detaljeret
information om, hvor og hvordan strømmen
bliver produceret.

Bæredygtig og naturvenlig: Vi stiller
bæredygtighedskriterier til kraftværkerne. Vi
udelukker produktion baseret på ikkeeuropæisk biomasse. Vandkraft kan kun
sælges som EKOenergi efter konsultation
med lokale miljøorganisationner.

Finansiering
af
klimaprojekter
og
flodrestaurering : Leverandører som får
EKOenergi-mærkingen binder sig til at
bidrage til vores Klimafond, og i tilfælde af
vandkraft også til Miljøfonden. Disse penge
bruges til at finansiere nye vedvarende
energi- og miljøprojekter.

Vores miljømærkning garanterer at forbrugerne kan være stolte af den elektricitet, de vælger at
købe. Forbrugere af EKOenergi kan anvende mærket i deres markedsføring, f.eks. på produkter
produceret med EKOenergi.

SAMLET STÅR VI STÆRKERE
EKOenergi forener tusindvis af forbrugere. Sammen er vi i stand til at bede leverandørerne om
de bedste tilbud af elektricitet, som respekterer klima og miljø, og til en rimelig pris.
EKOenergis fonder sikrer at forbrugernes valg bidrager til at skabe reelle forandringer.

Bidragene fra strømsalg i 2014 og
2015
gik
til
at
finansiere
solkraftprojekter
for
skoler
i
Tanzania, Cameroon og Indonesia.
De første € 50000 i Miljøfonden gik
til et projekt, som skulle få ørred og
europæiske
krebs
tilbage
i
Murronjoki elven i Finland.

VIDSTE DU AT...
Vi startede i begyndelsen af 2013 og breder os hurtigt i Europa.
Vores første kunder inkluderer den Norske cloud cervice leverandør Jottacloud, den Finske
chokoladefabrik Brunberg og den finske afdeling i The Body Shop.
Vi har licenssælgere i 10 lande. Disse kan sælge og levere strøm i hele Europa.
Vi har lavet en tegneserie om vedvarende energi, som kan downloades fra vores hjemmeside.
Vi er stolte tilhængere af ”Global 100% Renewable Energy” kampagnen.

Vi ser frem til at have dig ombord!

