
 

 

Resultat 2021 - Bra Miljöval Elenergi  
 
Varje år genomför Naturskyddsföreningen en kontroll av såld och inköpt miljömärkt el för  
att säkerställa att miljökraven i kriterierna är uppfyllda och att elen har sitt ursprung från 
produktion i godkända kraftverk. Kontrollen är konsumenternas garanti på att den 
miljömärkta el de har valt att boka/köpa är med i deras elleverans. 
Försäljningsvolymerna varierar mellan våra licenstagare, och störst försäljning under 2021 
hade Energi Försäljning Sverige AB följt av Telge Energi AB, Vattenfall AB, Entelios AB, 
GodEl i Sverige AB och Göteborg Energi Din El AB, i nämnd ordning. 
Svea Solar Park Energy AB, Elklart AB och Rebel Elhandel AB blev nya licenstagare under 
2021. Uppsägningar under året var Utellus AB och Göta Energi AB.  

Verksamhetsåret 2021 i siffror 
Såld volym el märkt Bra Miljöval (GWh):  10 455 
Antal licenstagare 2021-12-31:  55 
Varav nya licenstagare 2021: 3 
 

Ursprung Bra Miljöval Elenergi, såld volym procentuell fördelning 
Vattenkraft 76 % 
Vindkraft 18 % 
Biokraft 2 % 
Solkraft 3 % 
 

Bra Miljöval Fonder (miljöfond, energieffektivisering, investering) 
Total avsättning 2021 (MSEK): 24,7 
Varav förvaltat av Naturskyddsföreningen: 11,3 
Varav förvaltat av licenstagare: 13,4 
 

 
Ovanstående försäljning av el märkt Bra Miljöval avser perioden för 2009 års kriterier.  
Märkningsområdet Elenergi har funnits sedan 1995. 



 

 

 
Fondavsättningar och projekt 2021 
Utöver hårda miljökrav på den förnybara elproduktionen genererar försäljning av Bra 
Miljöval Elenergi så kallad additionell miljönytta. Det sker främst genom att de energibolag 
som säljer miljömärkt el avsätter en andel av försäljningen till Bra Miljöval Miljöfond, 
Energifond eller Investeringsfond.  
Fonderna stöttar projekt som gör konkret miljönytta i strömmande vatten eller minskar 
energianvändningen i lokaler, bostäder och företag. 
Det är tack vare alla elkonsumenter och företag som väljer att köpa miljömärkt el som det 
finns medel att söka av organisationer som genomför fondprojekten. 
 
Under 2021 har Bra Miljöval lanserat en ny webbsida och fonderna har numera en 
samlingssida med den interaktiva kartan där alla genomförda fondprojekt presenteras; 
www.bramiljoval.se/bra-miljoval-fonder.  
På kartan visas projekt som finansieras av de centrala fonderna som Bra Miljöval hanterar 
samt projekt som finansieras med medel som licenstagare förvaltar själva. 
 
 

 
Söktrycket på fonderna är fortsatt stort och under 2021 fick Bra Miljöval 78 ansökningar, 
vilket är de flesta någonsin.  
64 projekt beviljades under 2021, och 36 avslutades vilket fördelade sig enligt följande 
diagram.  

http://www.bramiljoval.se/bra-miljoval-fonder


 

 

 

 
 

I samband med att reviderade kriterier för Bra Miljöval Elenergi lanserades den 1 oktober 
2021 har Energieffektiviseringsfonden bytt namn till Energifonden. 
Energifonden stödjer numera inte bara projekt som minskar elanvändningen, utan även 
projekt som innebär besparingar inom värme eller effekt. 
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Läs våra nyheter på www.bramiljoval.se 
 
Prenumerera på vårt nyhetsbrev 
 
Följ oss på LinkedIn  

Bra Miljöval c/o Naturskyddsföreningen 
Första Långgatan 28B, 413 27 Göteborg 
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