Resultat 2019 - 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 kunder/licenstagare, och störst försäljning under
2019 hade återigen Energi Försäljning Sverige AB följt av Vattenfall AB, GodEl i Sverige
AB och Göteborg Energi Din El AB i nämnd ordning.
Greenely Premium AB och Telge Energi AB blev nya licenstagare under 2019. Uppsägningar
under året var Alingsås Energi AB och Bright Energy AB.

Verksamhetsåret 2019 i siffror
Såld volym el märkt Bra Miljöval (GWh):
Antal licenstagare:
Varav nya licenstagare 2019:

8 662
55
2

Ursprung Bra Miljöval el, såld volym procentuell fördelning

Vattenkraft
Vindkraft
Biobränslen
Sol

80 %
18 %
2%
<1 %

Fonder (miljöfond, energieffektivisering, investering)

Total avsättning 2019 (MSEK):
Varav förvaltat av Naturskyddsföreningen:
Varav förvaltat av licenstagare:

21,5
16,0
5,5

Fondavsättningar och projekt 2019
Utöver hårda miljökrav på den förnybara elproduktionen genererar Bra Miljöval el också
medel till fondprojekt som gör konkret miljönytta eller minskar elanvändningen, så kallad
additionalitet.
Söktrycket på fondmedlen var så stort under 2019 att medlen tog slut. Vi är mycket glada
över alla de miljöförbättrande åtgärder som kunnat finansieras.
Antalet ansökningar har ökat mer eller mindre konstant för varje år sedan 2009, och 2019 blev
rekord med 79 ansökningar.
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Vi har ungefär 80 pågående fondprojekt och efter hand publicerar vi de genomförda projekten
på en interaktiv karta på webbsidan https://www.naturskyddsforeningen.se/bramiljoval/miljofond. Där visas både projekt som finansieras av vår centrala fond och projekt
som finansieras med medel som licenstagare förvaltar själva.
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