Bra Miljövalmärkt el
Enligt Naturskyddsföreningens kriterier. Detta innebär att elen inte är
producerad av kärnkraft, fossila bränslen eller ny vattenkraft.
Bra Miljövalmärkt el enligt Naturskyddsföreningens kriterier kommer från förnybara
källor som dessutom måste uppfylla hårda miljökrav. Exempel på sådana krav är att
vattenkraft inte får torrlägga vattendrag och att vindkraft inte får stå i känsliga
naturområden. För varje kilowattimme el märkt Bra Miljöval som säljs går dessutom
pengar till miljöförbättrande åtgärder, energieffektivisering och investeringar i ny
spännande miljöteknik.
Hur vet man att det verkligen är BRA MILJÖVAL-märkt el man köper?
Vi har ett gemensamt elnät i Sverige. Energibolaget du köper energi ifrån har
ditt förtroende att tillföra elnätet lika mycket energi/år som du förbrukar och vi kan
aldrig garantera att elnätet tillförs mer energi av visst slag än vad vi själva "utvinner"
eller köper in. När många kunder väljer t ex. BRA MILJÖVAL-märkt el, finns det
därför bara ett alternativ: Att utvinna mer BRA MILJÖVAL-märkt energi. Ditt val
påverkar den energi som skall finnas i elnätet, detta är konsumentmakt. Varje gång
någon väljer BRA MILJÖVAL-märkt el minskar mindre miljöanpassad energi med
motsvarande mängd.

Vi är vana vid liknande garanti inom ekonomin:
Du får lön från din arbetsgivare. Hur vet du att det är samma hundralapp som
företaget satt in på ditt konto som du tar ut i bankomaten? Det vet du inte men det
värde du får ut är det som sattes in. Detta ekonomiska system har vi accepterat och
det förstås av alla. På samma sätt fungerar elhandeln. Den energi du köper
transporteras av energibäraren el och du bestämmer själv hur den energi du vill köpa
skall utvinnas.
Du kan även jämföra det nordiska elsystemet med en vattentunna:
En vattentunna (elnätet) har ett antal hål där vatten strilar ut (energikonsumenter) och
några slangar som fyller på (energileverantör) med rent bäckvatten och smutsigt
avloppsvatten.
Det är du som bestämmer vilket vatten tunnan bör fyllas med.

