
100% förnybart – hur då?  

om föreningens arbete för mer förnybar energi  
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100% förnybart kräver förändring 
 

Lösning, mer förnybar,  
effektivisering, reducering? 
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Förnybart med miljökrav   
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Förnybart med miljökrav 
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Bra Miljöval – Naturskyddsföreningens eget 
miljömärkningssystem  
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Miljömärkning 

 

  

  

 

  

 

!
!Text 

Vad är miljömärkning? 

• Ett sätt för konsumenter att påverka utan att själva 
behöva vara experter. 

• Frivilligt, inte lagkrav. 

• Hårdare än lagkrav. 

• Drivs och kontrolleras av en oberoende part. 

• Inte samma sak som ursprungsmärkning. 
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Naturskyddsföreningen 

Miljömål 
Policy 

Licenstagare 

Kriteriearbete 
 Arbetsgrupp 
 Referensgrupp 
 Remiss 

Märkning 

Ansökan    Kriterier  

Så funkar Bra Miljöval 



Vi märker: 
 

Livsmedelsbutiker:  Utbud, elinköp, städning 

El:    Sol-,vind-bio och vattenkraft mm 

Transporter:   Låg klimatpåverkan och utsläpp 

Kemiska produkter:  Förbud mot miljö-/hälsofarliga ämnen 

Värme och fjärrkyla:  Biobränsle, spårbarhet 

Biobränsle:   Förnybar råvara, askkrav 

Textil:    Djurskydd, kemikalier mm 

Försäkringar   Skadereglering, kapitalplaceringar 

Bra Miljöval,  
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El märkt med Bra Miljöval 

 

  

  

 

  

 

…är alltid förnybar. 

…tar alltid hänsyn till biologisk mångfald och miljö. 

…leder alltid till energieffektivisering. 

…granskas årligen i oberoende kontroller. 
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Kriterier för vattenkraft 

•  Ingen torrläggning av vattendrag. 

•  Bibehåll naturliga flöden. – 

•  Ingen ny vattenkraft (1996) 

•  Extra avsättning till miljöfond. 
(för att bygga omlöp, skyddsåtgärder etc) 

•  Avsättning till energieffektiviseringsfond. 
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Kriterier för biobränsle 

•  Enbart hållbart skogsbränsle. Måste garanteras genom 
FSC eller motsvarande. 

•  Bränslet ska kunna spåras. 

•  Ingen torv, GMO eller palmolja får ingå. 

•  Barr, blad och stubbar ska lämnas i skogen. 

•  Askan ska kunna återföras till skogen.  

•  Fondavsättningar 
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Kriterier för vindkraft 

• Vindkraftverk får inte vara anlagda i känsliga 
naturområden. 

• Exempel: Natura 2000, nationalparker, häcknings- och 
rastplatser, nyckelbiotoper, djur- och växtskyddsområden. 

• Det krävs en plan för egenkontroll (1998:901). Det innebär 
löpande uppföljning av påverkan på lokal flora och fauna. 

• Avsättning till energieffektiviseringsfond. 
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Andra viktiga arbetssätt för att 
nå 100% förnybart… 

Verkar för på för en tuffare klimatpolitik t ex  

Att Sverige beslutar om en årlig procentuell minskning av utsläppen av växthusgaser i Europa och 
Sverige, med sikte på att de svenska utsläppen är nära noll senast år 2030. Räknat från 2011 innebär 
det en minskning av Sveriges utsläpp på cirka 9 procent per år i genomsnitt. 

Klimatmaxa 

-  Tågboom, cykelchock, solrevolution och vegopepp! 

Informera skolor  

-  Energifallet 

-  Modellskolan  

Globala samarbeten 

-  Sida  

-  Internationella nätverk AirClim  
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Visa på möjligheter för att nå 
100% förnybart 
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Dags att välja framtidens 
energisystem  

DAGS ATT VÄLJA FRAMTIDENS ENERGISYSTEM

16 17

Elanvändning 2030:

Dagens elbehov3  125 TWh

Ersätta elvärme -10 TWh

Hushålls- & Driftsel -10 TWh

Industrin -5-10 TWh

Transportsektorn + 0-15 TWh
Summa:  95 -115 TWh

Produktionsbehov inklusive 10 procents förluster: 105-125 
TWh. Detta kan tillgodoses exempelvis genom nedanstå-
ende produktionsmix, vilket även visas i figur 2:3

Förslag på produktionsmix 2030:

Vindkraft 30 TWh 

Vattenkraft 66 TWh 

Biokraft 15-25 TWh

Övriga 4 TWh
Summa: 115-125 TWh

3 Energimyndighetens långtidsprognos från 2010 (37) anger en elanvändning i Sverige på 152 TWh 
2030, vilket är en ökning som vore ett trendbrott jämfört med de senaste 20 årens utveckling och kan 
ifrågasättas. 2010 användes 132 TWh el totalt i Sverige (5), när man tittar på framtida behov bör man 
dock ta hänsyn till normalårskorrigerade siffror. Enligt Energimyndighetens statistik har elanvänd-
ningen sedan 1990 varit relativ stabil, cirka 70 TWh inom sektorn bostäder och service, mellan 50-55 
TWh inom sektorn industri och cirka 3 TWh inom transportsektorn. Detta ger en normalårskorrigerad 
användning på 125 TWh el; vi har här antagit att den kommer att fortsätta ligga på en stabil nivå om 
inte kraftiga satsningar på effektivisering genomförs.

Ovanstående visar att det går att tillgodose Sveriges elbehov 
år 2030 med 100 procent förnybart, även då blygsamma 
antaganden gjorts angående potentialer för effektivisering 
och för investeringar i vindkraft och ”övriga” tekniker, vil-
ket inkluderar solel, vågkraft, geoenergi och andra nya tek-
niker. Med teknikutveckling både på dessa områden och 
för exempelvis förgasningstekniker för biomassa, med 
kraftfullare styrmedel än dagens och kraftfullare satsning-
ar som ser till att utnyttja hela den lönsamma potentialen 
för effektivisering till 2030 kan Sverige komma att få ett 
betydande elöverskott för export, även utan kärnkraften. 

Den tekniska potentialen för förnybar elproduktion i 
Sverige är dock långt större än vad som visas i ovanstående 
beräkningsexempel. Så är även potentialen för effektivise-
ringar. Styrmedel som ökar lönsamheten för förnybar el-
produktion, exempelvis årsnettodebitering för småskaliga 
elproducenter, inmatningstariffer, utökade beställningar 
via elcertifikatssystemet skulle tillsammans med högre pri-
ser kunna leda till en exportpotential på mellan 20-30 TWh 
el per år till 2030, baserat på de potentialstudier som stude-
rats i denna rapport. Ökade satsningar på energieffektivi-
sering kan i kombination med rätt styrmedel och en utbyggd 
överföringskapacitet leda till ytterligare 15-20 TWh el som 
frigörs för export. 
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Solenergi
Effektivisering

Fig 2. Fördelningen i 
procent mellan olika 
elproduktionsslag, samt 
effektivisering (procent)

Vattenkraft
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Top Ten Sverige ett verktyg för att 
energieffektivisera 

 

  

  

 

  

www.toptensverige.se 

I N T E L L I G E N T  E N E R G Y
E U R O P E

De flesta av oss använder en massa el helt i onödan. Det innebär inte bara att vi får en 
dyrare räkning i slutet av månaden. Det innebär också att vi slösar med jordens resurser. 

Därför går vi hela tiden igenom marknaden och listar de energisnålaste produkterna 
som går att köpa.

Nu kan du till exempel ta reda på vilken tv som drar minst el. Eller kolla upp vilken 
tvättmaskin som är energisnålast när det blivit dags att byta ut din gamla.

Gå in på www.toptensverige.se Där kan du se vilka vi rekommenderar. 

TV-APPARATER KYLSKÅP FRYSAR BELYSNING FÖNSTER TORKTUMLARE CIRKULATIONS- 
PUMPAR

TVÄTTMASKINER BÅTMOTORER
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Topten.eu  
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Vad betyder … 
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TEKNIK

Energieffektiva armaturer, don och ljuskällor är en självklarhet för oss. Ecolux
produktutveckling sätter ständigt fokus på att få ut så mycket ljus som möjligt
ur varje armatur utan att öka energiuttaget. Det handlar om bättre reflektorer
och material, effektivare don och klimatsmartare ljusregleringsteknik. Och inte
minst om möjligheten att kunna utnyttja energisnålare ljuskällor.

Genom att helt enkelt byta ett vanligt T5-lysrör mot T5eco får du samma
mängd ljus med 10 procent lägre effekt på röret – och sänker elkostnaden
med 10 procent. Samtidigt ökar ljuskällans livslängd (service life) till 21000 tim-
mar jämfört med 19000 timmar för ett konventionellt T5-lysrör.

T5eco passar alla våra T5-armaturer och finns i ljusfärgerna 830 och 840. 
I katalogen och på produktbladen ser du med hjälp av en symbol i vilka av
våra armaturer du kan använda T5eco.

Grönt ljus för
energisnål ljuskälla

Titta efter T5eco-symbolen i katalogen och på produktbladen
så hittar du vilka armaturer som passar.

Ecolux® MAGAZINE, VÅREN 2010 [T5ECO]www.ecolux.se

Mer ljus för pengarna och mindre belastning på miljön. Det är sedan länge ett mål för Ecolux.
Med nya T5eco drar våra energieffektiva armaturer ytterligare 10 procent mindre el.

? ? 
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Skillnad på TV och TV 

 

  Plasma TV    750  kWh per år 

 Gammal TV (tjock-TV)   420 kWh per år 

 Nyköpt TV     280 kWh per år 

 Top Ten TV      60 kWh per år 

  

 

  

 

I N T E L L I G E N T  E N E R G Y
E U R O P E

De flesta av oss använder en massa el helt i onödan. Det innebär inte bara att vi får en 
dyrare räkning i slutet av månaden. Det innebär också att vi slösar med jordens resurser. 

Därför går vi hela tiden igenom marknaden och listar de energisnålaste produkterna 
som går att köpa.

Nu kan du till exempel ta reda på vilken tv som drar minst el. Eller kolla upp vilken 
tvättmaskin som är energisnålast när det blivit dags att byta ut din gamla.

Gå in på www.toptensverige.se Där kan du se vilka vi rekommenderar. 

TV-APPARATER KYLSKÅP FRYSAR BELYSNING FÖNSTER TORKTUMLARE CIRKULATIONS- 
PUMPAR

TVÄTTMASKINER BÅTMOTORER
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Energieffektiva produkter ger stora 
energieffektiviseringsvinster 
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TV apparaters elförbrukning förväntas öka med 77 
TWh till år 2020 i EU.  
 
En halvering är möjlig! 
 
 
 
 
 
 
Källa www.coolproducts.eu 

 

!
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Comparison*of*cases*

Electrical*appliances:*Assessment*of*the*cases*

For$the$four$groups$of$electrical$appliances,$table$2$shows$the$yearly$
electricity$consumption$of$the$products$under$the$three$cases:$the$
standard$base$case$product,$the$most$cost:effective$product$existing$
on$the$market$and$the$most$energy$efficient$product.$

Table*2:*Annual*electricity*consumption*of*electrical*appli9
ances*(based*on*figures*from*2007,*2008*and*2009)**

Product*group* Standard*
case*

Most*
cost9

effective*
case*

Most*effi9
cient*
case*

$
Electricity$
(kWh/year)$

Electricity$
(kWh/year)$

Electricity$
(kWh/year)$

Television$ 236$ 180$ 89$
Fridge$ 324$ 251$ 192$
Washing$machine$ 220$ 198$ 186$
Domestic$lighting$ 378$ 185$ 185$
Total*for*the*4*groups* 1158* 814* 652*
Electricity$saving$compared$to$standard$ :$ 930%* 944%*

The$detailed$assumptions$and$case$specifications$are$described$in$the$annex.$

This$aggregation$shows$that$by$choosing$to$purchase$the$most$effi:
cient$appliances$in$these$four$product$groups$instead$of$standard,$in:
efficient$products,$a$household$could$save$up$to$506$kWh$annually.$
Figure$1$illustrates$these$potential$energy$savings.$

Fig.1*�*Yearly*electricity*consumption*effects*for*the*4*product*
groups*

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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Vad kan kretsen göra  
 

 

Tryck på i kommen och fråga efter Miljömärkta produkter  

- Politikern 

- Bolagen (energi-, bostadsbolag, privata aktörer) 

-  Kommunen  

Hjälp oss sprida våra verktyg (Bra Miljöval,Top Ten) 
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Kontakta mig gärna 

 

  

  

 

  

 

Jesper Peterson!
Naturskyddsföreningen!
E-post jesper.peterson@naturskyddsforeningen.se!

I N T E L L I G E N T  E N E R G Y
E U R O P E

De flesta av oss använder en massa el helt i onödan. Det innebär inte bara att vi får en 
dyrare räkning i slutet av månaden. Det innebär också att vi slösar med jordens resurser. 

Därför går vi hela tiden igenom marknaden och listar de energisnålaste produkterna 
som går att köpa.

Nu kan du till exempel ta reda på vilken tv som drar minst el. Eller kolla upp vilken 
tvättmaskin som är energisnålast när det blivit dags att byta ut din gamla.

Gå in på www.toptensverige.se Där kan du se vilka vi rekommenderar. 

TV-APPARATER KYLSKÅP FRYSAR BELYSNING FÖNSTER TORKTUMLARE CIRKULATIONS- 
PUMPAR

TVÄTTMASKINER BÅTMOTORER


