
ET NETTVERK OG ET MILJØMERKE

EKOenergi jobber med miljø- og naturvennlig elektrisitet. For å selge el-kraft merket med
EKOenergi må leverandørene godta de kravene vi stiller til at produksjonen må ta hensyn til
miljøet og, at salget skal bidra til å  finansiere nye fornybar energi prosjekter. 

Miljømerket er et null-profitt initiativ som drives av EKOenergi nettverket, en gruppe med 40
miljøorganisasjoner fra 30 land.

HJELPER FORBRUKERNE TIL Å TA KLOKE VALG.

EKOenergi promoterer fornybar energi.

For å hjelpe forbrukere velge klima- og naturvennlig elektrisitet utviklet vi EKOenergis
miljømerking (vi selger altså ikke el-kraft). 

Kriteriene for å bruke miljømerket er basert på konsultasjoner med hundrevis av viktige
interessenter i ulike organisasjoner og er blitt anerkjent og akseptert i mange land. 

BYTT TIL

For mer informasjon:
EKOenergi 
Steven Vanholme +358 50 56 87 385
Riku Eskelinen +358 50 57 27 782
www.ekoenergy.org/no 
info@ekoenergy.org

EKOenergi

MED STØTTE FRA

“LEED” er en internasjonal standard for grønne bygg. I denne standarden anbefaler de
å bruke elektrisitet merket med EKOenergi. “EKOenergi er foreløpig det beste mulige
valget for bærekraftig forbruk av fornybarenergi innen Europa”.

“The Greenhouse Gas Protocol” er en global standard for karbonregnskap. Deres
guide bruker EKOenergi som et eksempel på hvordan bedrifter kan redusere sitt
karbonfotavtrykk.

EKOenergi samarbeider med Green-e, et amerikansk grønn elektrisitet merke.

”Bruken  av  'EKOenergi'  sikrer  at  vi  kjøper  bærekraftig  elektrisi-
tet,  noe kundene våre kunder setter pris på. Dette hjelper oss  til  å
være konkurransedyktige på markedet for grønn isolasjon”
Pasi Typpö, administrerende direktør i Termex, produsent av cellulose fibre
isolasjon

EKOenergi på sosiale medier:



Bærekraftig  og  naturvennlig: Vi stiller
bærekraftskriterier ti l kraftverkene. Vi
utelukker produksjon basert på ikke-europ-
eisk biomasse. Vannkraft kan bare selges
som EKOenergi etter samråd med lokale
miljøorganisasjoner.

SAMLET STÅR VI STERKERE

EKOenergi forener tusenvis av forbrukere. Samlet får vår stemme mer kraft når vi stiller krav til
leverandørene om å tilby en god strømavtale som både tar hensyn til miljøet, naturen og er
prisgunstig.

EKOenergis fond forsikrer kunden at deres valg bidrar til å frembringe forandring.

Bidragene fra strømsalg i 2014 og
2015 går til å finansiere solkraft-
prosjekter for skoler i Tanzania,
Kamerun og Indonesia.

De første € 50000 i Miljøfondet gikk
til et prosjekt som skulle få ørret og
ferskvannskreps tilbake i Murronjoki
elven i Finland.

VISSTE DU AT...

Vi startet tidlig i 2013 og sprer oss raskt utover Europa.

Våre første kunder inkluderer den Norske skytjenesteleverandøren Jottacloud, den Finske
sjokoladefabrikken Brunberg og de Finske avdelingen i The Body Shop.

Vi har lisensierte selgere i 10 land. Disse kan selge og levere strøm i hele Europa.

Vi har laget en tegneserie om fornybarenergi, den kan du laste ned på nettsiden vår. 

Vi er stolte støttespillere til ”Global 100% Renewable Energy” kampanjen. 

Vi gleder oss til å få deg med på laget!

EKOENERGIS KRITERIER

Korrekt informasjon: Bevisste forbrukere
ønsker å vite mer om strømmen de kjøper.
EKOenergis forbrukere får detaljert infor-
masjon om hvor og hvordan strømmen de får
blir produsert.

100% fornybar: Kun elektrisitet fra fornybare
kilder kan selges som EKOenergi. Vi
bruker det europeiske opprinnelsesgaranti-
systemet for å være sikre på at dette over-
holdes.

Finansiering  av  klimaprosjekter  og
elverestaurering: Leverandører som får
EKOenergi merkingen binder seg til å bidra til
klimafondet vårt, dersom det gjelder salg av
vannkraft må de også bidra til vårt miljø-
fond. Disse pengene brukes til å finansiere ny
fornybar energi og miljøprosjekter.

Vårt miljømerke garanterer forbrukerne at de kan være stolte av elektrisiteten de velger å kjøpe.
EKOenergi forbrukere kan for eksempel bruke det i markedsføring av materiale og produkter
som er produsert med EKOenergi.
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