
Sveriges första privata solelspark
I dag tog miljöminister Lena Ek det första spadtaget för Sveriges första privata solelspark utanför Norrköping. Det är pionjären
och entusiasten Mikael Saksi som förverkligar sin dröm, redan i februari räknar han med att leverera sina första
närproducerade kilowattimmar.

Solelsparken kommer att ha en yta på cirka en hektar och byggs på ett berg som står i direkt söderläge. Sammanlagt kommer
parken att producera omkring 400 000 kWh om året.

– Jag har intresserat mig för energifrågor sedan början på 90-talet och när jag köpte den här lilla gården år 2006 såg jag möjlighet
att göra verklighet av min dröm. Från början hade jag planer på att bygga ett vindkraftverk, men anslutningsavgifterna blev för höga
samtidigt som jag stötte på motstånd bland grannar, säger Mikael Saksi.

Gott miljösamvete och pensionsförsäkring
Planerna på ett vindkraftverk hade kommit långt när Mikael, i början på 2014, kom i kontakt med Bixias solelsexpert Arne
Andersson. Med Arnes hjälp lyckades han gå från ord till handling på relativt kort tid.

– Jag tycker att el ska vara lokalproducerad, det vill säga att den produceras där den används. Dessutom känns det bra att vara
med och bidra till ett bättre klimat samtidigt som jag ser den här satsningen som min pensionsförsäkring, säger Mikael Saksi.

Början på en solelsexplosion
Under juli månad sken solen 345 timmar över Norrköping enligt SMHI. Om hälften av kommunens villaägare hade haft solpaneler
på sina tak skulle juli månads solstrålar ha genererat en elproduktion på hela 8,7 miljoner kilowattimmar. Idag står solel endast
mycket liten del av landets elproduktion.

– Potentialen i solel är mycket större än man tror. Det vi ser nu är början på den trend som innebär att allt fler vill vara med och ta
ett aktivt miljöansvar genom att bli sina egna producenter. Det är någonting som vi på Bixia har jobbat för under flera år. Vi har tagit
fram ett koncept som innebär att kunderna kan leasa lokal solel eller vindkraft genom oss och samtidigt slippa energiskatt. Min
övertygelse är att vi kommer att se en solelsexplosion inom de närmaste åren, säger Arne Andersson.

Fakta

Jorden nås årligen av 10 000 gånger mer solenergi än mänsklighetens totala förbrukning av fossila bränslen.

Solförhållandena i Sverige är på många håll lika goda som i norra Tyskland.

Solceller genererar mellan 50 och 150 kWh el per kvm och år.

Sveries totala elenergigenerering är 150 TWh/år varav solel står för 0,03 procent, vindkraft för 6,6 procent, Vatttenkraft för 40,6
procent, kärnkraft 42,5 procent. Resten är kraftvärme och övrig produktion.

Den största solelsparken i Sverige är på cirka 1000 kW.

För mer information kontakta:
Mikael Saksi, 070-374 74 59
Arne Andersson, solelsexpert Bixia, 070-270 91 24
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11

Bixia AB är ett elbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö
Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi. Tillsammans har vi 18 kontor och butiker i Linköping, Alvesta,
Borgholm, Göteborg, Laholm, Malmö, Mjölby, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby,
Ängelholm och Örebro. Bixia har cirka 300 000 kunder och omsätter cirka 2,6 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 950 anläggningar. Tillsammans är vi en kraft som förändrar!
Läs mer på www.bixia.se


