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Peab inför Svanen och el märkt 
med Bra Miljöval i alla 
flerbostadshus 
 

Peab Bostad inför Svanenmärkning och el märkt med Bra 

Miljöval i alla nyproducerade flerbostadshus. Satsningen är ännu 

ett steg att utveckla bostäder och boendemiljöer som bidrar till 

ökad hållbarhet i samhället. 

 

– Vi ser idag en ökad efterfrågan på certifiering från kommuner och 

bedömer att det inom snar framtid kommer krav från marknaden om 

miljömärkning av alla boendeformer. Utöver det vill Peab bidra till ett 

mer hållbart samhälle, säger Peter Svensson, vd Peab Bostad. 

 

– Det är mycket glädjande att vi får med oss en sådan kraftfull aktör 

som Peab när det hållbara Sverige ska byggas, säger Ragnar Unge, vd 

Miljömärkning Sverige. 

 

Redan tidigare har Peab Bostad erbjudit Svanenmärkning av enskilda 

bostadsprojekt, men från och med september införs certifieringen i 

alla egenutvecklade projekt med flerbostadshus. I dessa projekt 

introduceras samtidigt el med Bra Miljöval, som idag är Sveriges enda 

miljömärkning av el.  

 

Peabs målsättning är att ligga i framkant inom hållbar stadsutveckling 

och arbeta aktivt för att skapa levande stadsmiljöer utifrån 

ekonomiska, miljömässiga och sociala mål.  

 

– Genom Svanenmärkning och el märkt med Bra Miljöval bidrar Peab 

konkret till ett mer hållbart samhälle, i linje med vår vision att vara 

Nordens Samhällsbyggare, säger Peter Svensson.  
 

Om Svanen: Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen är ett verktyg 

för företag som vill visa sitt miljöarbete och samtidigt bidra till utvecklingen 

av en hållbar produktion. Miljömärkning Sverige ansvarar för Svanen och 

EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se 

 

Om el märkt Bra Miljöval: El märkt Bra Miljöval är el från förnybara 

källor som dessutom uppfyller hårda miljökrav. Bra Miljöval är  Sveriges 

http://media.ne.cision.com/l/ivrtkilg/www.svanen.se/


 

enda miljömärkning på el och drivs av Naturskyddsföreningen. Läs mer på 

www.naturskyddsforeningen.se 

 

Bildtext: Under Almedalsveckan i Visby tog Peter Svensson (till höger), vd 

Peab Bostad emot Svanen-certifieringen från Ragnar Unge, vd 

Miljömärkning Sverige. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Peter Svensson, VD, Peab Bostad,  

0703-38 21 00, peter.svensson@peab.se 

Lisette Berg, kommunikationsansvarig, Peab Projektutveckling,  

0733-37 68 93, lisette.berg@peab.se 
 

 

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med drygt 14 000 anställda och 

en omsättning på 49 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, 

Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är 

börsnoterad vid NASDAQ Stockholm. 
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