
Vi ger värdefull energi
- Närproducerad el gör skillnad 

Karlshamn 2016-11-10



Oberoende elhandelsbolag

En förnybar elmarknad ger ett 
hållbart samhälle

Oxelö EnergiAlvesta Energi Nässjö AffärsverkBorgholms Energi

Sandviken EnergiMjölby-Svartådalen Energi Tekniska Verken i Linköping

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bixia är ett oberoende elhandelsbolag. Det innebär att vi enbart agerar för våra kunder. Så fort vi får rätt pris agerar vi. Elkunder 240 000Producentkunder ≈1200Levererad volym (2015) 5,61 TWhInköp av närproducerad el (2015) 2,26 TWh Omsättning (2015) 1995 mnkrAnställda 100



Vi tror på en värld som drivs av 
förnybar energi

…står den 
förnybara elen 
för i världen

13%

”Trots att vi i Sverige är bland de bästa 
i världen, kommer bara drygt 50 
procent av elen från förnybara källor”

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det här är vår dröm. En hel värld som helt drivs framåt av förnybara energikällor från sol, vind, vatten och biomassa.Även om vi har stor andel förnybar el i Sverige så räcker den förnybara elen inte till alla. Motsvarande siffra i världen är idag ca 13 %. Resten är fossila bränslen och kärnkraft. �



Fler än 1200 
Närproducenter
-står för över 2TWh per år

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad gör vi på Bixia för att öka mängden förnybar el? Vi är det elbolag som köper in mest närproducerad och förnybar el i Norden – från över 1200 lokala producenter av förnybar el i hela Sverige. Tillsammans står de för över 2 TWh av våra inköp.Det innebär att vi kan köpa in el utan mellanhänder vilket är bra för oss och för våra kunder.Och vi jobbar hela tiden på att bli ännu fler närproducenter av förnybar el.



Några av våra hjältar

Småland HallandSkåne

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bild 1: är ifrån en närproducent i Stocke Kvarn utanför Växjö. Leif och Ingrid producerar genom sitt vattenkraftverk ca 140 000 kWh per år. Bild 2: Familjen Henriksson på Brönnestad Boställe, Klagstorp i södra Skåne. Tre vindkraftsverk som genererar ca 5,5 GWh per år.Bild 3: På gården Nya skottorp i Halland produceras cirka 30 000 grisar per år. För att grisarna ska trivas och må bra krävs mycket värme i stallarna. Tack vare två vindkraftverk och en biogasanläggning försörjers verksamheten med egenproducerad, förnybar el.



+ 14 % + 246 %

Känslan av närproducerat
-exempel från livsmedel

Presentatör
Presentationsanteckningar
Trenden är att vi väljer elen på samma sätt som mjölkenNärproducerad mat väljer vi ofta utifrån bra kvalitet och en bättre smakupplevelse samtidigt som vi vill veta var maten kommer ifrån och dessutom gynna det lokala näringslivet. När det gäller el kan vi inte välja utifrån smak och kvalitet, men vi kan välja att gynna våra lokala producenter som i sin tur är med och skapar arbetstillfällen i sin verksamhet.Fler kommer att ta steg mot ett “ekologiskt tänk” även när det gäller elen. Energieffektiva lampor och närproducerad el kommer att bli vanligare. Däremot dröjer det innan vi bara tvättar på natten och gör andra liknande grejer för att anpassa vardagen efter elmarknaden



Köp från unikt verk

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det är allt vanligare att köpa el (ursprungsgarantier) från specifika verk.Säkerhetsställer att kraften är närproducerad.Bidrar till att priset på ursprungsgarantierna ökar vilket bör ge ökad lönsamhet att bygga fler anläggningar framöver. 



Hyr ditt verk

Presentatör
Presentationsanteckningar
 Genom att hyra/leasa ett verk blir man även producent. Förutom miljönyttan får man prisneutralitet för den del som produceras.



Bli självförsörjande
-så kallad prosumer

• IKEA har krav på självförsörjning av energi 2020
• Även kommuner och landsting investerar i förnybar 

produktion
• Förlängning av elcertifikatsystemet till 2045
• Vi hjälper till med hela byggprocessen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Målet är att bli självförsörjande.Bl.a. IKEA har ett krav på att bli självförsörjande senast 2020.Energimyndigheten föreslår en förlängning av systemet med elcertifikat till 2045. Men samtidigt vill myndigheten ha bort mikroproduktion och fokusera utbyggnaden på mer förnybar el till slutet av 2020-talet.



Effektutmaning
- övergång till förnybart

• Utmaning för Svenska Kraftnät med 
50 Hz

• Vattenkraft snart den enda 
reglerbara kraften

• Stora variationer i elpriset
• Effektbrist?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Svenska Kraftnäts utmaning med att hålla systemet i balans ökar i samband med övergången till förnybar elproduktion.El konsumeras i samma ögonblick som den produceras, kan inte lagras Det måste alltså i varje ögonblick vara balans mellan konsumtion och produktionVid obalans ökas eller minskas produktionen, upp- eller nedregleringSvenska kraftnät ansvarar och sköter detta



Effektutmaning
-stärka effektbalansen i SE4
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Vid en kall vinterdag väntas tillgängligheten vara ca 11 %Tyskland har satsat stort på förnybart (vind+sol) vilket gett en större variation i timspotpriserna



• Frigör ledningskapacitet
• Sparar energi (vatten) i norra Sverige 

för framtida behov
• Vid effektbrist och bortkoppling 

prioriteras områden med produktion

Närproducerat 
gör skillnad



Hur kan ni bidra till mer 
närproducerad el?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Idag finns ofta kravet att 100% förnybart skall ingå i påslaget vilket styr mot att ursprungsmärkning kommer ifrån storskalig vattenkraftsproduktion i Norge.Öppna upp för alternativ genom att lägga miljövalet utanför påslaget vid upphandlingar!Vad betyder närproducerat för er?



Tack för visat intresse!
eric.wennberg@bixia.se
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