
	

 

Resultat från kontroll av Bra Miljöval Elenergi 

Verksamhetsåret 2015 

	
Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Bra Miljöval är 

Naturskyddsföreningens eget miljömärke och ett av föreningens verktyg för att driva på 

utvecklingen till ett hållbart samhälle. Kriterier finns för en rad produkter och tjänster, däribland 

textil, kemiska produkter, transporter och elenergi. 

Förutom att vi ställer hårda miljökrav går också pengar för varje såld kilowattimme el märkt Bra 

Miljöval till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom 

energieffektivisering. 

 

Mål Bra Miljöval Elenergi: 

• Förhindra att ny elenergi baseras på ohållbara energislag och gynna elenergi baserad på 

hållbara energislag  

• Öka investeringarna i långsiktigt hållbara produktionskällor  

• Minska konsumtionen av elenergi  

• Minska den förnybara elenergins negativa konsekvenser på biologisk mångfald  

 

Den årliga kontrollen är Naturskyddsföreningens verktyg för att säkerställa att kriterierna 

uppfylls. Genom kontrollen garanteras konsumenten att den el man har köpt har täckning i 

produktion från godkända kraftverk. Under verksamhetsår 2015 såldes 8462 GWh Bra Miljöval-

märkt el i Sverige. Det motsvarar en ökning av 353 GWh jämfört med 2014, eller drygt 4 % 

jämfört med föregående verksamhetsår.  

Störst försäljning under 2015 hade Energiförsäljning Sverige AB, följt av Göteborg Energi DinEl 

AB och LOS Energy AB (dåvarande Telge Kraft AB). Ny licenstagare under året var Bergen Energi 

Green AS. 

 



	
 

Verksamhetsåret 2015 i siffror 

 

Såld volym el märkt Bra Miljöval (GWh):    8462 
Antal licenstagare under året:     51 

 

Fonder (SEK) 

Total avsättning till Miljöfond under året    11 569 413 
Total avsättning till Energieffektiviseringsfond under året  7 632 269 
Total avsättning till Investeringsfond under året   3 059 058 

 

Förvaltat av licenstagare (SEK) 

Miljöfond      5 212 267 
Energieffektiviseringsfond     2 139 844 
Investeringsfond     3 059 058 

 

Förvaltat av Naturskyddsföreningen (SEK) 

Miljöfond      6 357 146 
Energieffektiviseringsfond     5 492 425 

 

Ursprung el märkt Bra Miljöval, såld volym ca (%) 

Vattenkraft      92 % 
Vindkraft      6,2 % 
Biobränslen      1,8 % 
Sol      <1 % 

 

Klimatpåverkan från elproduktion 
Utsläpp av CO2 uttryckt i g/kWh 

Vattenkraft      0,1 
Vindkraft      0,02 
Biobränslen      10 
Sol      0,06 
Residual Nordisk elmix     336 

 

Utsläpp av CO2 från vattenkraft, vindkraft, biobränslen och solel gäller el märkt Bra Miljöval och är framtagna av 
Ekosofia. Utsläpp av CO2 för nordisk residualmix är framtaget av Energimarknadsinspektionen  2015 



	
 

Fondprojekt 

	
El märkt Bra Miljöval skapar additionalitet i form av en direkt miljönytta för varje såld kWh 

märkt el. Licenstagarna avsätter pengar till en Energieffektiviseringsfond samt en Miljöfond i de 

fall den sålda elen har sitt ursprung i vattenkraft. Det finns även möjlighet att avsätta medel till 

investeringar i ny teknik eller andra spjutspetsprojekt som annars är svåra att finansiera. 

Pengarna kan användas av licenstagaren själv för att driva projekt eller avsättas i fonder som 

förvaltas av Naturskyddsföreningen. Ansökan om stöd från fonderna till olika projekt kan ske när 

som helst under året och Naturskyddsföreningens ambition är att dela ut projektstöd så snabbt 

som möjligt.  

 

 

 

Under 2015 pågick flera spännande projekt med stöd från Bra Miljövals fonder. Ungefär 15 

fondprojekt med stöd från Miljöfonden avslutades under året, varav ett i Vikskvarn i Ölsta, 

Uppsala län. Sportfiskarna var projektledare för projektet där vandringshinder har rivits och en 

fiskväg byggts för att underlätta för den rödlistade aspens lek. 

 



	

   

 

  

 

Förskolevis och r(e)flect var två projekt inriktade på pedagogik som fick stöd från 

Energieffektiviseringsfonden 2015. Ett annat energieffektiviseringsprojekt klart under året var 

byte till ny belysning, belysningsstyrning och fläktmotorer i Centrumhuset i Götene. Detta är ett 

led i kommunens arbete med att minska verksamheternas energianvändning och därmed sänka 

framtida driftkostnader och minska miljöbelastningen.  

 

 

Med stöd från Investeringsfonden kunde Vargöns kyrka få kraft från ovan och täcka taket med 

solceller. Solpanelerna förser både kyrkan med värme och levererar ett elöverskott till elnätet. 

Ett annat projekt som avslutades under 2015 stod ETC Elproduktion AB för i Katrineholm, där 

installerat och igångsatt ett solcellsdrivet snabbladdare system för i första hand elbilar. 

Laddningen är gratis under tre år och laddplatsen är registrerad på digitala laddplatskartor och 

turistkartor. 

 



	
 
 
 
Kontakt Bra Miljöval 
 
	
Naturskyddsföreningen  

Första Långgatan 28 B 

413 27 Göteborg 

 

 

Jesper Peterson - fonder 

jesper.peterson@naturskyddsforeningen.se 

0702-40 17 22 

 

Pauline Antolak – handläggning 

pauline.antolak@naturskyddsforeningen.se 

0766-29 54 57 

 

Magnus Jonsson- kontroll och fakturering 

magnus.jonsson@naturskyddsforeningen.se 

0768-66 57 06 

 

Emanuel Blume – ansökningar, handläggning och biobränsle 

emanuel.blume@naturskyddsforeningen.se 

0723-73 36 39 


