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Våre miljøløfter
For Better Days tar miljøet på alvor, og vi har egne miljøløfter til kundene våre:

1. Fornybar energi
Vi lover at For Better Days kun tilbyr strøm med opprinnelsesgarant, og at strømmen
produseres av de reneste fornybare energikildene som vind, vann og bio. Vi og våre
partnere skal bidra til at eksisterende produksjon gir mindre miljøbelastninger, og at
ny produksjon blir etablert med minst mulig miljøbelastning. Vårt produkt heter
Fornybar+ fordi vi vil bidra positivt til miljøet!
Vi vet at fornybar energiproduksjon medfører belastninger på naturmiljøet og vi vil bidra til å
fremme en mer produksjon av fornybar energi. Det er ingen gode systemer for å rangere
kraftverk med fornybar energi etter objektive miljøkriterier, derfor skal fBD:
a) påvirke myndigheter og produsenter til at eksisterende produksjon får mindre
miljøbelastninger og at ny produksjon blir etablert med minst mulig miljøbelastning.
b) etablere et miljøprosjekt i partnerskap med WWF som skal bidra med kunnskap og
kompetanse til å fremme en mer miljøvennlig produksjon av fornybar energi, samt sikre at
den fornybare energien brukes effektivt til erstatte fossil energibruk.
2. Pådriver for økt produksjon av fornybar energi

a) For Better Days rene, fornybare energi kommer fra kraftverk i Norden. Ingen av våre
energiprodusenter har atom- eller fossilbasert strøm i sin portefølje og de har heller ingen
aktive eierinteresser i andre virksomheter som har fossilbasert energiproduksjon. Det
garanteres videre at våre produsenter ikke er direkte eid av enheter som har fossilbasert
energiproduksjon.
b) Kraftproduksjonen er sertifisert ihht. den internasjonale EECS-standarden (European
Energy Certificate System) og dokumenteres ved utstedelse av opprinnelsesgarantier.
Utstedelse av norske opprinnelsesgarantier gjøres av Statnett, et selskap heleid av Olje- og
energidepartementet. Kontoføring av garantiene til fBD gjøres av ECOHZ. Dette er et system
for å fremme fornybar energi basert på Energiloven og EU-direktivet om elektrisitet og
satsing på fornybar energi. Se NVEs varedeklarasjon for norsk strøm for å se at i 2010 var 72
% av strømmen omsatt i Norge å regne som europeisk produksjonssammensetning med like
store klimautslipp som snittet i EU (374,6 g/kWh).
c) Vi ønsker at all energi skal være klimanøytral. Det å bidra til at markedet for ren, fornybar
energi øker vil sende et viktig forbruker- og prissignal til både produsenter og myndigheter.
3. Redusert strømforbruk
minst 20% i årene som kommer.
a) Vi mener at det beste for miljøet er den strømmen som ikke blir brukt!
b) Vi vet at både husstander og bedrifter ved bevisstgjøring og enkle grep kan redusere
energibruken betydelig
c) Reduserer vi strømforbruket i norske boliger med 20%, tilsvarer dette 11 Altakraftverk
d) Gjennom å oppleve det som mulig å både redusere energibruken og ta et verdivalg ved å
kjøpe kun ren, fornybar energi - vil våre kunder synliggjøre at man kan leve moderne og
komfortable liv og samtidig ta større miljøhensyn enn vi gjør i dag.
Les mer om vår strømavtale

her.

