EKOenergi – det internasjonale miljømerket
EKOenergi er det internasjonale miljømerket for fornybar strøm. EKOenergi stiller strenge miljøkrav
til strømproduksjon og bidrar med midler til nye fornybarprosjekter. Miljømerket er et non-profit
initiativ, drevet av EKOenergi-nettverket som består av mer enn 40 miljøorganisasjoner fra 30 land.
EKOenergi er anbefalt av Greenhouse Gas Protocol, samt av USGBC for LEED-sertifisering av
grønne bygg.
EKOenergi - miljømerket

Hvorfor EKOenergi?

Garanterer 100% fornybar energi
Bare strøm fra fornybare kilder kan bli
solgt som EKOenergi.

Med EKOenergi kan en gjøre mer enn å kjøpe
fornybar strøm – en kan ta et skritt videre.
Internasjonale rammeverk for klimaregnskap
slik som Greenhouse Gas Protocol og CDP
oppmuntrer bedrifter og organisasjoner til å
gjøre mer enn å «bare kjøpe fornybar strøm».
De referer til EKOenergis Klimafond som et
godt verktøy for å sikre at kjøp av fornybar
strøm bidrar til investeringer i fornybar energi.

Sikrer bærekraftig og miljøvennlig strøm
EKOenergi stiller strenge miljøkrav til
produksjon av strøm. Ikke-europeisk biomasse
er ekskludert. Vannkraft kan bare bli solgt som
EKOenergi etter at lokale
miljøvernorganisasjoner har blitt konsultert.
Bidrar til nye prosjekter for fornybar energi
Gjennom Klimafondet bidrar EKOenergi til
finansieringen av nye fornybarprosjekter i
utviklingsland.

Dokumentert fornybar strøm
EKOenergi bygger på anerkjente
sporingssystem for å spore strømmens
opprinnelse. I Europa dokumenteres den
fornybare strømmen med opprinnelsesgarantier, i USA blir den dokumentert med REC
og i andre utvalgte markeder skjer dette
gjennom I-REC. Dette er etterprøvde
sporingssystem som har blitt den aksepterte
måten for bedrifter å dokumentere og
rapportere null CO2-utslipp relatert til
strømforbruk.

EKOenergi for LEED-sertifisering av grønne
bygg
Leadership in Energy and Environmental
Design – LEED er en internasjonal standard for
miljøsertifisering av bygninger. LEED anbefaler
bruk av strøm merket med EKOenergi for
LEED-sertifisering.

Samfunnsansvar
Internasjonale kunder kan vise sitt samfunnsengasjement gjennom EKOenergis hovedelementer.
Ved å bruke EKOenergi stimulerer bedriften til utvikling i fornybar energisektor, samt å promotere
klimavennlige løsninger gjennom Klima- og Miljøfondet.
Klimafondet brukes til å finansiere
fornybare energiprosjekter i utviklingsland.
Ved salg av vannkraft betaler leverandøren
en donasjon til Miljøfondet, som blir brukt til
å finansiere elverestaureringsprosjekter.

Foretrekker du at «bidragene» går til et
spesifikt prosjekt? EKOenergi kan støtte klimaog elverestaureringsprosjekter gjennom
samarbeid med strømleverandører.

Klimafondet: Installasjon av solcellepaneler på en
skole i Nord-Tanzania.

Miljøfondet: Frivillige som hjelper til på et
elverestaureringsprosjekt i Finland.

EKOenergis fondsmodell.
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