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El är aldrig grön

Grönt är bara
en färg
Välj el märkt Bra Miljöval

Varför du ska välja el märkt
Bra Miljöval
All elproduktion har en miljöpåverkan, det är oundvikligt.
El märkt med Bra Miljöval är el från förnybara källor som dessutom uppfyller hårda miljökrav. Vi hjälper dig som konsument
att välja el producerad med hänsyn till miljö och klimat.

Du som väljer el märkt
Bra Miljöval ...
... ställer krav på att även den förnybara
elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat,
djur, växter och människor.

... stödjer projekt som återställer
ekosystem och som förebygger
skadlig miljöpåverkan från vattenkraft.

Bra Miljöval är idag Sveriges enda miljömärkning på el. Elen kommer till exempel

... väljer bort kärnkraft, kolkraft och fossilgas.

från vattenkraft som inte torrlägger vattendrag, vindkraft som inte står i känsliga
naturområden och biobränslen från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till
biologisk mångfald. Sådana krav är vad som skiljer Bra Miljöval från vanlig så
kallad ursprungsmärkning, ibland slarvigt kallat ”grön” el, vilken endast garanterar
att elen kommer från en viss energikälla, utan att ställa några miljökrav.

... stödjer elproduktion som
har låg klimatpåverkan.
... stödjer elproduktion som tar
hänsyn till biologisk mångfald.

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 åtgärder för
minskad energianvändning.
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... betalar bara några tior extra om
året om du bor i lägenhet. Bor du i villa
blir det några hundralappar per år.

... får el som är baserad på
förnybara energikällor som
vindkraft, vattenkraft,
biobränslen och solkraft.
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Märkningen är unik och ger
konkret miljönytta

Visste du att...

Privatpersoner, företag och organisationer kan alla göra stor skillnad på ett enkelt
sätt genom att välja el märkt med Bra Miljöval. Märkningen ger konkret miljönytta genom miljöförbättrande projekt och bidrar till energieffektivisering.
Miljömärkningen av el bygger på högt ställda krav och våra licenstagare granskas

... även vindandelar kan vara
märkta med Bra Miljöval?

varje år av en extern revisor.

Exempel på saker som hänt tack
vare el märkt Bra Miljöval
Det har byggts vattenpassager förbi vattenkraftverk runt om i landet. Detta skapar

... Bra Miljöval är en av världens
hårdaste miljömärkningar av el?

... vi ställer krav på att askan från
kraftvärmeverk skall gå att återföra
till skog och mark?
... tack vare Bra Miljöval avsätts cirka
20 miljoner varje år till förmån för
energieffektivisering och miljöförbättrande
projekt. Ju mer miljömärkt el som säljs
desto mer pengar avsätts?

bättre förutsättningar för djur och växter som annars hindras av vattenkraftstationer.
... vi har haft miljömärkt el sedan 1996?

Överlevnaden för hotade arter som flodpärlmussla, ål och andra vattenlevande arter
har underlättats.

... fler än 50 elbolag erbjuder
el märkt med Bra Miljöval?

Mängder av energieffektiviseringsprojekt har genomförts. Det bästa sättet att minska
negativ miljöpåverkan från energiframställning är att använda mindre energi.
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Vad kostar el märkt
Bra Miljöval?

Det här är
Naturskyddsföreningen

Det bestämmer ditt elbolag. Oftast blir det en extrakostnad på något eller några

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 221 000

ören per kilowattimme. I jämförelse kostar elen totalt ungefär en krona per

medlemmar. Naturskyddsföreningen är en politiskt obunden ideell miljö-

kilowattimme. Det blir alltså någon procent dyrare med miljömärkt el. I en

organisation med kraft att förändra. Det är vi som står bakom miljömärkningen

lägenhet brukar det motsvara några tior, och i en villa några hundralappar per år.

Bra Miljöval. Välkommen att bli medlem eller stöd vårt arbete med en gåva på

Det är enkelt för dig att byta till Bra Miljöval-märkt el. Många elbolag erbjuder

www.naturskyddsforeningen.se

Bra Miljöval så allt du behöver göra är att kontakta ditt elbolag och fråga efter el
märkt Bra Miljöval. Kanske måste du byta elleverantör, under www.bramiljoval.se
finns en lista med våra licenstagare.

Kontakta oss på
Naturskyddsföreningen

Annah Lintorp, annah.lintorp@naturskyddsforeningen.se
Emanuel Blume, emanuel.blume@naturskyddsforeningen.se
Jesper Peterson, jesper.peterson@naturskyddsforeningen.se
Magnus Jonsson, magnus.jonsson@naturskyddsforeningen.se

www.nat u rskydd sforen i ngen .se / b ra m i l j ova l e l

w w w.natu rskydd sforeni ngen.s e/b rami l joval el

FORM OCH PRODUKTION: MARIA LYCKE FORM

TRYCK: MAJORNAS GRAFISKA

NATURSKYDDSFÖRENINGEN 2015

El är aldrig grön

Grönt är bara
en färg
Välj el märkt Bra Miljöval

