
Tillsammans har vi
kraft att förändra.
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Naturskyddsföreningens helt 
oberoende miljömärkning.



270
lokala föreningar

1909
grundades vi

46
globala samarbeten

237 000
medlemmar



Kemiska produkter Kosmetiska produkter

Biobränsle Fjärrvärme

Persontransport

HemförsäkringMobilabonnemangLivsmedelsbutiker

Försäkring av småhus och bil

Textila produkter

Elenergi

Godstransport



700
Produkter & tjänster

1990
grundades vi

370
licenstagare



Även vi kontrolleras
BRA MILJÖVAL

• Global Ecolabelling Network, GEN

• GENECIS

• ISO 14024



Märkning Bra Miljöval
• Kriterier
• Ansökningshandlingar

• Licensvillkor

• Ansökningsavgift

• Licensavgift
• Årlig kontroll

www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/butiker

HUR?

http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/butiker


Innehåll kriterier
BUTIK

1. Information till kund 
2. Utbud av livsmedel 
3. Utbud av övriga produkter
4. Butiken avstår ifrån att sälja varor 

som medför stor negativ 
miljöpåverkan 

5. Organisation
6. Städning och förbrukningsvaror
7. Energi
8. Transport
9. Avfall



El märkt med Bra Miljöval
ELENERGI

• 100 % förnybar el, från godkända 
anläggningar.

• Miljökrav, hänsyn till miljö, klimat, 
växter, djur och människor.

• Stor miljönytta till liten kostnad.



Våra fonder
ELENERGI

Nära 300 miljöprojekt genomförda

• Miljöanpassningar för biologisk 
mångfald vid vattenkraftverk.

• Projekt som ger lägre el- och 
energianvändning.

• Projekten kan utföras av företag, 
organisationer och myndigheter.



Fondprojekt
Energieffektivisering

ICA NÄRA SKARPNÄCK

• Utbyte av kyl-och frysutrustning 
till en CO2-kylanläggning.

• Investering i isolerande dörrar på 
kyl- och frysdiskar. 

• Energivinst: 40 % lägre 
elanvändning.



Fondprojekt
Att utesluta onödig kyla

FLER EXEMPEL

• Belivs  forskningsprojekt
• Varor som inte behöver kyla i 

butik:
• ägg 
• dricka (PET 0,5L),
• snus

• Studien gjord i City Gross i Borås.



Varför Bra Miljöval?
BUTIK

• Vi är experter. Utvecklar och vässar 
ständigt kriterierna. 

• Ett verktyg som skapar trygghet på 
hållbarhetsresan.

• Hjälper butiker prioritera de viktigaste 
miljöfrågorna.



Marknad- och kundundersökning

”Det är en tuff märkning som verkligen kräver förändring!”

• 74% av våra licenstagare nöjda med valet av märkning och tycker att 
den står sig bra i relation till andra märkningar.

• 85% av de tillfrågade känner till Bra Miljöval.

• Över hälften av respondenterna har högt förtroende för Bra Miljöval. 

BUTIK



Märkning - vad du får!

• Kommunikationssamarbetet.

• Sveriges Natur medlemstidning.
• Miljöresan.

• Guider för implementering.

• Kvalitetsstämpel på 
hållbarhetsarbetet.

• Bra Miljöval en del av 
Naturskyddsföreningen.

BUTIK



Resultat Bra Miljöval Livsmedelsbutik
EX ENERGIEFFEKTIVIISERING 

Krav på två energibesparande åtgärder 2013-2019 t.ex.:

• Justera och följa upp energilarm,
• resultat - minskad energianvändning trots ökad butiksyta.

• Utbyte av äldre fryssystem till energieffektivare frysdiskar.
• Entrésnurror monterats istället för portar.
• Kontinuerlig utbildning för personal med fokus på små 

beteendeförändringar.
• 5000 halogenspotlights har ersatts av LED-belysning.
• Optimering av ventilation.
• Punktmarkering av ”energibovar”.



Segrar för miljön i 30 år
KONKRET MILJÖNYTTA

• En av Sveriges största ICA-butiker märkt med Bra Miljöval.
• Första tandkrämen märkt med Bra Miljöval.
• Ökad andel miljömärkt el och mer solkraft.
• 44 godkända fondprojekt från el märkt med Bra Miljöval.
• Hållbarhetskriterier för städtjänster.



Vi vill 
förändra
världen.
Vill ni?



Tillsammans
gör vi skillnad.

Ulriqa Westman
Produktansvarig Livsmedelsbutik
Ulriqa.westman@naturskyddsforeningen.se

www.bramiljoval.se

https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/butiker

http://naturskyddsforeningen.se
http://www.bramiljoval.se/
https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/butiker

