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All el som Övik Energi erbjuder kommer från 100 % förnybara energikällor. Vi vill göra det 
enkelt för dig som kund att göra ett hållbart val. Att köpa din el från oss är ett enkelt sätt 
för dig som kund att minska din klimat- och miljöpåverkan, och samtidigt köpa din el av 
en trygg leverantör som finns lokalt. Den el vi säljer idag produceras lokalt med biobräns-
le i vårt eget kraftvärmeverk och i vattenkraftverk i norrländska älvar.

Varför 100 % förnybart? 
Vi på Övik Energi tar vårt ansvar när samhället ställer om, lokalt och globalt. Genom att 
erbjuda 100 % förnybar el till våra kunder minskar vi vår klimat- och miljöpåverkan och 
kan bidra till samhället på ett hållbart sätt. 

Du som kund får alltid 100 % förnybar 
el när du köper elen från Övik Energi. 

Teckna elavtal med 
100 % förnybar el  
Att hitta rätt elavtal ska vara enkelt. 
Hos oss kan du alltid hitta ett 
elavtal som passar dina behov och 
prioriteringar – och alltid med 100 % 
förnybar el.
  

ÄR DU INTRESSERAD?
Du kan antigen beställa på vår webb-
plats eller kontakta vår kundservice. 
Vi hjälper dig att teckna elavtal, alltid 
med 100 % förnybar el! 
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Vad är skillnaden mellan förnybart, fossilfritt och hållbart?   
Förnybart innebär att produktionen använder energikällor som är förnybara, 
det vill säga biobränsle, vatten, vind, och sol. 

Fossilfritt innebär att elen inte produceras av fossila bränslen som kol, olja, 
torv eller gas. Däremot kan kärnkraft ingå i en fossilfri elmix. 

Hållbarhet och hållbar utveckling är bredare begrepp som enligt FN:s globa-
la mål definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov.” Den brukar delas in i ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.  

Hur kan jag som kund veta att elen verkligen är 100 % förnybar?   
All el vi säljer har ursprungsgarantier som säkerställer att den är 100 % 
förnybar. Information om elens ursprung finns på din faktura och på vår 
webbplats, där den uppdateras årligen. 


