Oslo, 24 august 2017

Kutter 25% i strømregningen
1. januar 2017 ble el-avgiften for norske datasentere, som tilfredsstiller bestemte krav,
redusert med 97 prosent. DigiPlex har, som først i Norge, fått godkjent sine datasentere på
Ulven og Rosenholm innunder den nye avgiftsordningen. DigiPlex lar hele skatteletten
komme kundene til gode noe som reduserer kundenes strømregning med 25%.
– Det har vært en lang prosess å jobbe frem en godkjent registrering som datasenter. Vi er stolte over å ha
banet vei for våre kunder og andre datasentere i Norge, sier CEO Gisle M Eckhoff i DigiPlex.
Elektrisitet er en stor andel av den totale datasenterkostnaden for næringsliv og organisasjoner, så grepet fra
norske myndigheter vil bedre konkurransekraften for moderne datasentre i Norge både for lokalt og
internasjonalt marked. Tiltaket vil dessuten stimulere norske selskaper og organisasjoner til modernisering,
bort fra «in-house»-løsninger, over på mer energieffektive eksterne løsninger.
For miljøet er dette et godt tiltak fra myndighetene. Totalt står datasentre i verden for 2 prosent av alt CO2
utslipp, og denne andelen er økende. DigiPlex tilbyr i Norge 100% grønn energi, produsert av norske
vannkraftverk.
– Våre eksisterende og fremtidige kunder kan være trygge på at vi kontinuerlig fortsetter å investere i
innovasjon og at vi hele tiden jobber for en bærekraftig drift, hvor det fokuseres på å redusere kraftuttaket,
samt våre kunders totale driftskostnader og klimaavtrykk, sier Eckhoff.
Målet for DigiPlex er å lede an innen datasenterindustrien. Selskapets nyskapende og bærekraftige
datasenter mottar internasjonal anerkjennelse. For få uker siden, vant DigiPlex prisen «Above and Beyond
Award» på den årlige DataCloud Europe-konferansen, Europas største datasentermesse. Prisen tildeles et
team som har strukket seg langt for sine kunder og for fremragende arbeid med oppgraderingen av
datasenteret på Ulven i Oslo.
I mai vant DigiPlex «Outstanding Big Data Management Solution Award» på den årlige Big Data og IoT
Excellence Awards i London, arrangert av Computing Magazine.
I april ble DigiPlex som som eneste nordiske selskap inkludert på CIOReview’s liste over «20 Most Promising
Data Center Solution Providers 2017» og i desember vant vi «Critical Environment Future Thinking Award»
under det årlige DCD Awards.
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For mer informasjon, kontakt:
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T: +47 415 08 757 E: rolandberg.lie@hkstrategies.com

Om DigiPlex
DigiPlex designer, bygger og driver datasentere i den nordiske regionen. DigiPlex spesialiserer seg på å
levere spesialtilpassede, sikre og svært driftsstabile IT-miljøer med den høyest mulige tilgjengeligheten. Både
private og offentlige organisasjoner, inkludert sikkerhetssensitive kunder som offentlige- og finansielle
institusjoner, er trygge på å la DigiPlex huse sine datasenterløsninger. Alle DigiPlex sine datasentere får
energi fra bærekraftige energikilder. Les mer på: http://www.digiplex.com

