
Rekordmånga nya solelsproducenter i sommar
Elbolaget Bixia var tidigt ute med att köpa överskottsel från småskaliga elproducenter av sol-, vind- och vattenkraft. En strategi
som visat sig vara framgångsrik och den soliga sommaren med höga elpriser har gjort att antalet nya solelsproducenter hos
Bixia har ökat med över 20 procent. 

Idag har elbolaget avtal med cirka 1800 producenter av förnybar el. Och antalet producenter ökar i snabb takt, främst är det nya
solelsproducenter som tillkommit. 

– Sedan den första maj i år har vi skrivit avtal med 180 nya solelsproducenter. Samtidigt som antalet producenter blir fler ökar också
efterfrågan på närproducerad förnybar el, säger Jesper Wendel, produktansvarig på elbolaget Bixia. 

Höga elpriser ökar intresset ytterligare
Samtidigt som sommaren varit både solig och varm har elpriset varit högre än vanligt, vilket enligt Bixia kan ha bidragit ytterligare till att fler
intresserar sig för att producera egen el. 

– Jag tror att alltfler har fått upp ögonen för att det faktiskt är möjligt att producera solel i Sverige. Självklart påverkar även sommarens ovanligt
höga elpriser till att intresset stiger ytterligare, säger Jesper Wendel. 

Bixia välkomnar den klimatdebatt som följt den extrema sommaren. 

– Att läsa om klimatförändringar i media är en sak, att själv uppleva dem är en helt annan. Sedan vi lanserade närproducerad el till våra
kunder för drygt fem år sedan har försäljningen ökat sakta men säkert. Men nu märker vi av att intresset bland både privatkunder och
företagskunder är större än tidigare. Allt fler inser att de val man gör i vardagen faktiskt har betydelse, säger Jesper Wendel. 

Här kan du läsa mer och se var Bixias producenter finns: https://arsredovisning2017.bixia.se/#producentkarta

För mer information kontakta gärna:

Marie Lorentzon, pressansvarig Bixia, 013-20 92 63
Jesper Wendel, produktansvarig Bixia 076-8285806 

Bixia AB är ett elbolag med sju delägare, Tekniska verken i Linköping, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk,
Oxelö Energi och Sandviken Energi. Vi har tre kontor; Linköping, Nässjö och Växjö. Bixia har cirka 250 000 kunder och omsätter cirka 2,3 mdkr. Bixia
arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från
cirka 1600 anläggningar.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se


