
 
	  

Om	  Bixia	  miljöfond	  
För	  Bixia,	  som	  är	  Sveriges	  fjärde	  största	  elhandelsbolag	  och	  den	  aktör	  i	  Norden	  som	  köper	  in	  störst	  
andel	  närproducerad	  förnybar	  el,	  finns	  det	  två	  bra	  sätt	  att	  minska	  negativ	  klimatpåverkan	  –	  att	  
bygga	  ut	  den	  förnybara	  energiproduktionen	  och	  att	  helt	  enkelt	  använda	  mindre	  el.	  Syftet	  med	  Bixia	  
Miljöfond	  är	  att	  bidra	  till	  en	  hållbar	  samhällsutveckling	  och	  stödja	  konkreta	  åtgärder	  som	  ser	  till	  att	  
vi	  får	  mer	  närproducerad	  och	  förnybar	  el	  samt	  åtgärder	  som	  innebär	  minskad	  elanvändning.	  
	  

• Varje	  månad	  går	  45	  öre	  av	  Bixias	  privatkunders	  fasta	  årsavgift	  till	  Bixia	  Miljöfond.	  
Sammanlagt	  handlar	  det	  om	  cirka	  en	  miljon	  kronor	  om	  året.	  	  
	  

• Pengarna	  i	  fonden	  går	  till	  insatser	  som	  gynnar	  utvecklingen	  av	  elproduktion	  från	  för-‐
nybara	  energikällor	  såsom	  sol,	  vind,	  vatten	  och	  biomassa	  eller	  projekt	  som	  innebär	  
minskad	  elanvändning.	  	  
På	  så	  vis	  är	  alla	  Bixias	  privatkunder	  med	  och	  bidrar	  till	  minskade	  koldioxidutsläpp	  utan	  
extra	  kostnad.	  
	  

• År	  2013	  tillkom	  möjligheten	  att	  söka	  pengar	  ur	  fonden	  för	  rena	  investeringar,	  vilket	  in-‐
nebar	  att	  Bixia	  fick	  in	  rekordmånga	  ansökningar;	  65	  stycken.	  Nästan	  dubbelt	  så	  många	  
än	  tidigare	  rekord	  på	  35	  stycken	  (från	  år	  2008,	  när	  	  
miljöfonden	  startade).	  
	  	  

• Alla	  kan	  ansöka	  om	  medel	  från	  fonden;	  privatpersoner,	  företag,	  organisationer	  och	  
föreningar.	  
	  

• Bixia	  Miljöfonds	  styrgrupp	  beslutar	  om	  när	  ansökningsperiod	  infaller	  samt	  vilka	  ansök-‐
ningskriterierna	  är.	  
	  
År	  2013	  prioriterades	  följande	  ansökningskriterier;	  
- Förstudier	  och	  projektering	  samt	  miljökonsekvensbeskrivningar	  för	  småskalig	  

vattenkraft.	  
- Investeringar	  i	  solcellspaneler	  för	  hushåll	  med	  maximalt	  5000	  kronor	  per	  pro-‐

jekt.	  Maximalt	  40	  ansökningar	  beviljas.	  
- Investeringar	  i	  solcellspaneler	  för	  företag	  där	  beviljat	  belopp	  beräknas	  utifrån	  

installerad	  effekt	  och	  antalet	  inkomna	  ansökningar.	  
- Investeringar	  som	  ökar	  elgenereringen	  genom	  ny	  eller	  förbättrad	  teknik	  i	  vind-‐

kraftverk	  eller	  vattenkraftverk.	  
- Miljö-‐	  och	  byggteknik	  som	  gynnar	  utvecklingen	  av	  mer	  förnybar	  el	  eller	  mins-‐

kar	  elanvändningen.	  
- Pilotprojekt,	  prototyper	  och	  demonstrationsanläggningar	  för	  mer	  förnybar	  el	  

och/eller	  minskad	  elanvändningen.	  
	  


