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Vid köp av el från Norrländsk Vattenkraft har du möjlighet att köpa till en EPD-certifierad 
analys. I analysen ingår underlag till ditt företags miljörapportering som ger er möjlighet 
att bättre beskriva er miljöpåverkan, vilket kan öka värdet på en vara eller tjänst. 

Analysen kan även bli en viktig del i ert arbetet med att stärka konkurrenskraften och 
skapa lönsamhet. 

Enkel miljörapportering
Den EPD-certifierade analysen ger konkret och lättförståelig information om resursför-
brukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje kilowattimme el 
som levereras till er, vilket underlättar miljörapporteringen. El från Norrländsk Vattenkraft 
är dessutom tredjeparts godkänd enligt ISO certifiering (ISO 14025). Informationen kan 
användas till egna miljö- och årsredovisningar och leda till förenklad och transparent 
miljörapportering.

Optimering som ger kontroll och möjlighet till utveckling
Genom att köpa till den EPD-certifierade analysen ges även möjlighet att optimera den 
egna energianvändningen på bästa och mest miljövänliga sätt. Den data ni får tillgång till 
i analysen gör det möjligt att göra jämförelser och se hur en minskad energiförbrukning 
leder till olika konkreta miljöförbättringar.

Visste du att el från Norrländsk Vattenkraft och den EPD-certifierade analysen också kan 
ge större möjlighet att LEED-certifiera er fastighet och presentera ett klimatbokslut enligt 
Greenhouse Gas Protocol? Det kan i sin tur leda till förbättrad klimatrankning i mätningar 
som CDP (Carbon Disclosure Project) för ditt företag.

Ökad konkurrenskraft och lönsamhet
Den EPD-certifierade analysen möjliggör effektiv kommunikation och marknadsföring,  
vilket leder till ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Därför är analysen en viktig del i flera 
företags varumärkesarbete. I många fall kan det även leda till ökat värde på en vara, tjänst 
eller fastighet då du kan visa att ditt företag prioriterar ett hållbart energisystem. Genom 
att köpa  el från Norrländsk Vattenkraft och den EPD-certifierade analysen har ditt företag 
goda argument att använda i er försäljning och marknadsföring. 
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