Förnybar el – Hur gör jag?
Jorden står inför ett allvarligt hot om klimatförändringar som kommer att bli omfattande och kostsamma att hantera. Vi har alla möjligheter att bidra i arbetet för
att förhindra att konsekvenserna blir alltför stora. En sådan möjlighet är att säkerställa att den el som används utgörs av förnybar el. Det finns flera olika sätt och
nedan finner du information om några olika alternativ.

Välj ursprungsmärkt förnybar el

Välj miljömärkt el

Ursprungsmärkt förnybar el garanterar att elen
kommer från en viss energikälla, t.ex. vindkraft eller
vattenkraft, men ställer inga miljökrav på hur produktionen sker.

Principen för miljömärkning är att ett oberoende
märkningsorgan fastställer kriterier som ska uppfyllas
för att få märkningen. Dessa kriterier skärps successivt och driver på så sätt utveckling framåt. Ett
exempel på miljömärkningssystem är Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Det systemet ställer, till
skillnad från ursprungsmärkt el, också miljökrav på
produktionen av el. Elbolag med el märkt Bra Miljöval investerar också i
olika projekt som främjar
energieffektivisering och
minskad miljöpåverkan.

Vill du veta mer?
Se t.ex. www.energimarknadsinspektionen.se, sök
ursprungsmärkt el.
Hur gör jag?
Kontakta din elleverantör och fråga hur de erbjuder
ursprungsmärkt el från förnybara energikällor, t.ex.
vattenkraft/vindkraft eller sök efter andra elleverantörer på internet.

Vill du veta mer?
Se www.naturskyddsforeningen.se, sök bra
miljöval el.
Hur gör jag?
Kontakta din elleverantör och fråga om de kan erbjuda el märkt med Bra Miljöval eller sök efter andra
elleverantörer på internet.

Köp andelar i vindkraftverk
Genom att köpa andelar i ett vindkraftverk bidrar du
aktivt till en utbyggnad av förnybar elproduktion. Du
blir på så sätt delägare och producerar din egen el till
ett självkostnadspris som historiskt sett varit lägre än
marknadspriset. En vindkraftsandel kostar normalt
ca 6500-7500 kr och ger rätten att köpa ca 1000
kWh/år till ett självkostnadspris. Det finns många
företag som erbjuder vindkraftsandelar.
Hur gör jag?
Sök på internet efter en lämplig leverantör. Som vid
alla investeringar i verksamheter finns en ekonomisk
risk som behöver beaktas. Du kan också kontakta
kommunens energi- och klimatrådgivare på Energicentrum A6.

Installera egna solceller

Du kan också välja att installera egna solceller på
ditt hus. Det innebär att du under många år framöver
kommer att få gratis el. Det finns många företag som
levererar solcellsanläggningar och som på flera olika
sätt erbjuder hjälp med att sätta upp en solcellsanläggning.
Bidrag kan sökas hos länsstyrelsen med 20% av
kostnaden för solcellsanläggningar, läs mer på energimyndigheten.se, sök solcellsstöd. Från och med
1 januari 2015 kan man få skattereduktion med
60 öre/kWh för den överskottsel som matas in på
elnätet, läs mer på skatteverket.se, sök solceller.
Själva elen säljer du till valfritt elhandelsföretag som
vill teckna avtal om detta. Utöver skattereduktion
och försäljning av el kan man också ansöka om att
tilldelas elcertifikat och ursprungsgaratier för sin
produktion och sälja även dessa vidare, läs mer på
energimyndigheten.se, sök mikroproducent.
Hur gör jag?
Kontakta flera leverantörer och be dem ge förslag
till lämplig solcellsanläggning och vad den kostar.
Utforma din anläggning i samråd med den leverantör du väljer och ditt elnätbolag. Ansök om bidrag
hos Länsstyrelsen alternativt utnyttja ROT-avdrag för
monteringen av solpanelerna. Du kan också kontakta
kommunens energi- och klimatrådgivare på Energicentrum A6 för mer hjälp och information.

Kontakta eller besök kommunens energi- och
klimatrådgivare på Energicentrum A6 för mer
information eller rådgivning,
Kompanigatan 4, Jönköping, tfn 036-12 87 60.
info@energicentrum.se
energicentrum.se

