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El från vindkraft  
– ett fördelaktigt samarbetsavtal 
mellan Riksbyggen och Bixia  



För dig som vill spara tid och pengar

Att förstå sig på och agera på elmarknaden kräver både tid och engagemang. Genom ett  
samarbetsavtal mellan elhandelsbolaget Bixia och Riksbyggen får ni möjligheten att dra nytta av 
den långa erfarenhet och kompetens som Bixias expertförvaltare besitter. Resultatet är ett mycket  
konkurrenskraftigt elpris, mer tid till er kärnverksamhet och el enbart från förnybar vindkraft. 

Så här går det till 
I avtalet Riksbyggen Elpool Flex kombineras ett fast och 
rörligt pris. Det innebär ett litet risktagande med stora 
möjligheter att bygga upp ett väldigt attraktivt elpris. 
Riksbyggen har tillsammans med Bixia bestämt hur stor 
andel av elinköpen som ska prissäkras och därmed vara 
ett fast pris. Denna fasta andel är emellertid inte satt till 
en specifik procentsats utan kan variera inom fastställda 

ramar. På så sätt kan Bixias expertförvaltare följa elmark-
nadens svängningar och bygga upp ett fördelaktigt elpris 
åt Riksbyggens föreningar över tid. Det innebär att er 
elräkning består av en rörlig del och en fast del, men att 
fördelningen är beroende av hur marknaden bedöms för 
den närmaste tiden. 

– För oss på Riksbyggen Region Öst spelade både pris och miljö roll när vi valde ramavtalet  
med Bixia till våra bostadsrättsföreningar inom MO Norrköping. Vi vill ha ett elpris som på  
sikt är både tryggt och lönsamt. Med vår tidigare elhandlare hade vi ett fast pris och då betalade 
vi samma summa oavsett spotpriset på marknaden. Med Riksbyggen Elpool Flex har vi möjlig-
heten att följa priserna på marknaden. Bland annat kan vi ta del av de låga sommarpriserna och 
på så sätt sänka snittpriset över året. 

Miljön är en annan och minst lika viktig del i vårt val av elhandlare. Från de små föreningarna 
till regions- och riksnivå arbetar vi väldigt mycket med att minska våra avtryck på miljön.  
Delägarskapet i vindkraft och möjligheten att enbart använda el från förnybar energi var  
”pricken över i”. Dessutom är Bixias egna värderingar om lokal förankring och närproducerad  
el från naturens krafter precis desamma som våra. 

Thomas Alsén, Energisamordnare Riksbyggen Region Öst 

 Förhandlat och färdigt 

 Därför valde vi Riksbyggen Elpool Flex

• utnyttja en kort bindningstid – 18 månader (36 mån vid nyproduktion)
•   få ut det bästa av både fast och rörligt elpris
• öka möjligheterna till ett långsiktigt, stabilt och attraktivt elpris
• använda 100 procent förnybar vindkraft
• dra nytta av stora inköp, på era egna villkor
• samarbeta med en kompetent och erfaren elhandelspartner
• ha en aktiv krafthandlare som sprider riskerna
• få kontinuerlig information och välgrundade prognoser på framtida elpris
• anpassa administrationen efter era behov och rutiner

Ett avtal för er som vill:



Det finns två bra sätt att minska den negativa miljöpåver-
kan: att bygga ut den förnybara elproduktionen och att 
använda mindre el. Det är här vi på Bixia lägger vår kraft, 
och det är därför vi har Bixia Miljöfond.

Som kund hos oss bidrar du automatiskt till mer förnybar 
el via Bixia Miljöfond. Tillsammans får vi ihop drygt 
1 miljon kronor/år till projekt för mer närproducerad för-
nybar el från sol, vind, vatten och biomassa samt åtgärder 
som minskar elanvändningen.

Alla kan söka pengar från vår miljöfond; privatpersoner, 
föreningar, organisationer och företag. Sedan år 2013 finns 
det möjligheter att söka pengar till energieffektivisering 
och investeringar i förnybar energi, till exempel solceller. 
Läs mer på www.bixia.se/miljofond 

Riksbyggen vill aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle.  
Genom att investera i vindkraft tar man ytterligare ett steg i rätt riktning.

Tack vare vårt samarbete med Bixia och delägarskap i vindkraftverk kan vi 
erbjuda samtliga föreningar inom Riksbyggen ett mycket konkurrenskraftigt 
elavtal med 100 procent vindkraftsel.

Vi vill aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle och investeringen ligger helt  
i ägarnas intressen. Vårt ägande i vindkraftverk är uppbyggt genom andelar  
i en vindkraftspark och Bixia ProWin sköter allt som berör driften, det är  en 
smidig modell som tilltalar oss och faktiskt var avgörande för affären.

Kjell Berndtsson, Energichef på Riksbyggen 

Riksbyggen har arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor 
under många år. Av de 40 åtgärder som togs fram för tio 
år sedan återstår nu bara den sista – att investera i vind- 
kraftsproduktion. Genom delägarskap i vindparken 
Fredrikstad som sköts av Bixias systerbolag Bixia  
ProWin AB, planerar Riksbyggen att producera lika 

mycket el som man konsumerar. Med delägarskapet  
kan ni som enskild förening inom Riksbyggen stärka  
er lokala profil för ökat miljöengagemang. Tillsammans 
med Bixia kan ni marknadsföra Riksbyggens miljöarbete 
och samarbetet med Bixia.

 Delägarskap i vindkraft

– för mer förnybar el

Bixia Miljöfond
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Det här är Bixia
Bixia är Sveriges femte största elhandelsföretag med kunder över hela landet. Vi vill ge 
er kraft och energi till goda affärer. Hos oss får ni en egen specialist, en krafthandlare 
med lång erfarenhet och kompetens, som djupdyker i era behov och matchar dem mot 
rådande läge på elmarknaden. Och eftersom vi finns på flera orter är vi alltid nära och 
kan enkelt besöka er. Bixia ägs nämligen av flera olika energibolag och vi tror på den 
kraft som uppstår när många mindre aktörer samarbetar mot ett gemensamt mål. 

Ett av de allra viktigare målen är att driva utvecklingen av förnybar energiproduktion. 
Det gör vi dels genom satsningar på utbyggnad av närproducerad, förnybar el och 
dels genom att inspirera människor att använda el på ett klokare och långsiktigt 
hållbart sätt. 

Mer nytta för plånbok och miljö 
Bixia Nära Exklusiv - Ett miljötillval som innebär att du får förnybar el som du själv har 
valt från en specifik produktionskälla. Bixia är länken mellan dig och producenten och 
löser den administrativa hanteringen. Du kommer alltså att veta exakt var din förnybara el 
produceras. Kontakta Bixia för mer info.

Solceller - Bixia kan hjälpa er förening att köpa eller leasa er solcellsanläggning. Välj 
mellan att få en fast månadskostnad eller betala per levererad kWh från er solcellsan-
läggning. Alla administration med tillstånd och ansökningar bistår Bixia er med.

Laddstolpar och laddinfrastruktur - Fler och fler köper en el- eller laddhybrid idag. 
Detta medför ökad efterfrågan på att kunna ladda vid sin bostad samt att bostadsrätts-
föreningen lätt kan ta betalt och administrera statistiken. Bixia har lösningen på detta. 
Ni väljer om ni vill köpa hela lösningen direkt eller dela upp investeringen under ett 
antal år.

Intresserad?
Kontakta oss och vi lovar att alltid presentera ett genomtänkt förslag på en 
lönsam elhandelslösning. 

Kyra Nilsson
Säljare Riksbyggen el
kyra.nilsson@bixia.se
0730-53 89 01
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Amanda Sundell
Säljare Riksbyggen el
amanda.sundell@bixia.se
0730-52 70 44


