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Hos oss kan du välja el märkt med Bra Miljöval som produceras av 100 procent förnybara 
källor, som dessutom uppfyller hårda miljökrav. Vi erbjuder Bra Miljöval-märkt el som 
till exempel är från vattenkraft som inte torrlägger vattendrag, vindkraft som inte står i 
känsliga naturområden och biobränslen från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till 
biologisk mångfald. 

Genom att välja Bra Miljöval bidrar du till en friskare natur, mindre klimatpåverkan och 
färre miljö- och hälsofarliga ämnen i våra vardagsprodukter.

Bra Miljöval
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning av produkter och tjänster, som 
är oberoende och utan vinstintresse. Bra Miljöval ställer hårda krav på hur elen produ-
ceras och jobbar för att påverkan på miljön från elproduktion ständigt ska minska, detta 
kontrolleras och följs upp av Naturskyddsföreningen. Övik Energi har även en egen licens 
för att sälja el märkt med Bra Miljöval, som bland annat innebär att revisorer genomför en 
omfattande kontroll varje år av inköpta och sålda volymer. Bra Miljöval är Sveriges enda 
miljömärkning av el och en av världens tuffaste.

FAKTA

Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen bildades 
1909 och är Sveriges mest inflytelse-
rika miljöorganisation som idag har 
över 230 000 medlemmar. 

Naturskyddsföreningen ska i sin 
verksamhet driva viktiga natur- och 
miljöfrågor lokalt, regionalt, natio-
nellt och globalt.

Läs mer på naturskyddsföreningen.se

TECKNA ELAVTAL MÄRKT 
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Lokala projekt
För varje såld kWh el märkt Bra Miljöval går pengar till olika projekt för att 
reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering. 
Några exempel på lokala projekt som har skett de senaste åren är:

Källfors kraftstation 
I Husån i Örnsköldsviks kommun tog man bort Källfors kraftstation som tagits 
ur bruk för att återställa vattenmiljön till en naturligt fritt flödande fors, och 
på så sätt möjliggöra att fiskar kan vandra i forsen och förbättra det viktiga 
ekosystemet för de hotade arterna flodkräfta, utter och flodpärlsmussla.

r(e)flect Örnsköldsvik
Som en av dom första kommunerna i landet fick Örnsköldsviks elever i  
årskurs 4-9 använda r(e)flect, som är ett lättanvänt och kostnadsfritt läromedel 
om energi, hållbar utveckling och energieffektivisering.


