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Omslagsbild
Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på Bixia som 
arbetar med utvecklingen av närproducerad, förnybar el. Torbjörn är affärsområdeschef för produktion där 
vi idag satsar mycket på vindkraft, Matina är meteorolog och analytiker på Bixia Energy Management som 
köper in all vår el och Kim är samordnare för vår miljöfond.

Tillsammans jobbar vi för att alla ska kunna välja närproducerad förnybar el. För det är i den småskaliga 
produktionen från sol, vind, vatten och biomassa som alternativen till dagens fossilsamhälle finns.

Foto: Ulla Alderin

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, iStockphoto
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Januari

Lanserar ny elprodukt 
för privatkunder, Reko 
El med närproduce-
rad el från förnybara 
källor.

Februari

Ingår avtal med Stena 
Renewable Energy 
om inköp av el från 
vindkraft.

Mars

Startar uppförandet av 
fyra nya vindkraftverk 
i Topperyd utanför 
Nässjö. Verken har en 
prognostiserad årspro-
duktion på 20,8 GWh.
Lanserar Elpool Spot, 
som ger företag 
möjlighet till lägre 
elpris.
Lanserar tjänsten 
energieffektivisering 
till företag och privat-
kunder.

april

Kraftaktörerna, som 
ägs av Södra Hallands 
Kraft och Bjäre Kraft, 
blir en del av Bixia. 
Det gör att Bixia ökar 
kundstocken med 
45 000 kunder och 
stärker sin position i 
södra Sverige.
Nytt försäljnings-
kontor i Ängelholm.

MaJ

Lanserar solcellspaket 
som låter husägare 
själva göra el från sol-
energi.
Delar ut 500 000 kr 
till lokala elprodu-
center genom Bixia 
Miljöfond. 
Placerar ut Östergöt-
lands första publika 
laddstolpe för elfordon 
i Mjölby.

Juni

Skriver ett letter of 
intent med Sandviken 
Energi, som innebär 
att Sandviken Energi 
blir en del av Bixia från 
och med den 1 januari 
2011. 
Skriver elhandelsavtal 
med industrikoncer-
nen Herenco.

Viktiga händelser 2010

VisiOn OCh aFFärsidÉ
Vision
Mest värde för kunden.

affärsidé 
Vi skapar värde för våra kunder i Norden genom att erbjuda personlig service och de 
mest attraktiva energi- och kommunikationsprodukterna.

biXia i kOrthet
Bixia, tidigare Östkraft, Fyrstad Kraft, Höglands Energi och Kraftaktörerna, är det 
fjärde största elhandelsbolaget i Sverige med cirka 300 000 kunder och en omsättning på 
cirka 3,8 miljarder kronor. Stark lokal förankring och inköp av närproducerad förny-
bar el är några av grundbultarna för Bixia. Koncernen är en av de som köper in mest 
närproducerad el i Norden. 
 Bixia ägs idag av nio energibolag och har totalt 99 medarbetare. Koncernen har kunder 
över hela landet och kontor på 18 orter från Ängelholm i söder till Sandviken i norr. 
Bixia bildades 1997 och bedriver sedan 1999 egen handel på den nordiska elbörsen Nord 
Pool. Sedan 2009 bedriver Bixia även viss elproduktion i sina vindkraftsanläggningar i 
Rodovålen i Jämtland, Falkenberg samt i småländska Topperyd. 
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Juli

Driftsätter vindkraft-
verket i Rodovålen 
med prognostiserad 
årsproduktion på 
6 GWh.
Skriver ett nytt el-
handelsavtal med 
SAAB Automobil i 
Trollhättan.

augusti

Placerar ut de första 
publika laddstolparna 
för elfordon i 
Katrineholm och 
Linköping.

septeMber

Placerar ut de första 
publika laddstolparna 
för elfordon i Nässjö 
och Oxelösund.

OktOber

Bostadsbolaget 
Örebrobostäder blir 
ny delägare i Bixias 
vindkraftsbolag 
Gryningsvind.
Lanserar Energikontot 
som hjälper privat-
kunderna att jämna ut 
sina energikostnader.
Placerar ut Ölands för-
sta publika laddstolpe 
för elfordon.
Skriver elhandelsavtal 
med Runsvensgruppen, 
som bland annat har 
ÖoB-butikerna.

nOVeMber

Driftsätter kundlojali-
tetsprogram tillsam-
mans med Bixias 
ägare.
Skriver elhandelsavtal 
med Fiberwebb och 
Plastal Sverige.

deCeMber

Skriver elhandelsavtal 
med SAS. 
Delar ut 250 000 kr till 
lokala elproducenter 
genom Bixia Miljöfond. 
Skriver avtal med 
Hjärtums Energi. Bixia 
tar över Hjärtum 
Energis 1500 kunder 
den 1 januari 2011. 
Driftsätter Topperyds-
verken.
Sluter elhandelsavtal 
med Region Skåne.
Ökar inköpen från 
småskaliga producen-
ter med 40 procent.

Levererad volym (GWh)
Omsättning
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella poster exkl. avskrivningar goodwill
Soliditet, % 
Avkastning EK, % 
Avkastning TK, % 

6 088
2 648

27
36
31

9
3

5 492
2 970

50
59
33
15

5

5 359
2 951

40
46
32
11

4

6 382
3 847

25
29
29

6
2

nYCkeltal 2010 koncernen (mnkr) 2010 2009 2008 2007

biXiakOnCernens ägare 2010
Tekniska Verken i Linköping AB 
Växjö Energi AB
Mjölby Svartådalen Energi AB
Bjäre Kraft
Södra Hallands Kraft
Nässjö Affärsverk AB
Oxelö Energi AB
Borgholm Energi AB

55,00 %
16,12 %

7,26 %
6,19 %
6,19 %   
4,82 %
2,42 %
1,99 %

Medarbetare

11 %
45 %
30 %
10 %

4 %

Ålder

20-29
30-39
40-49
50-59
60-

64 %
36 %

kön
Kvinnor
Män

Antal anställda Bixia koncernen 2010-12-31 = 99 st  
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Ett år med förnybar tillväxtkraft.

Vd har Ordet 

År 2010 kommer att gå till Bixias historia som året då vi överträf-
fade förväntningarna. Vi hade satt upp höga tillväxtmål som vi 
nådde med råge och vi ökade antalet kunder med nära 60 000 
genom såväl strukturell som organisk tillväxt. Trots den snabba 
farten och de tuffa marknadsförutsättningarna lyckades vi visa 
lönsamhet. Vi hade en extrem början på året med en vinter som 
var kallare än på många år samtidigt som tillgängligheten i 
kärnkraften var bristfällig. Året avslutades på ungefär samma 
sätt, vilket resulterade i att elpriserna på årsbasis låg väsentligt 
över det normala. Tyvärr drabbades många av våra kunder av 
den rådande prisdynamiken. För att hjälpa till att jämna ut el-
kostnaderna över året lanserade vi den nya tjänsten Energikontot, 

som innebär att man kan jämna ut sina kostnader över året och 
planera betalningarna utifrån de egna förutsättningarna. 
 Eftersom vi på Bixia är ett elhandelsföretag, som inte producerar 
någon större mängd el själva, så tjänar vi varken mer eller min-
dre när elpriset är högt. De fluktuerande priserna på elbörsen 
gör istället att våra krafthandlare får visa vad de går för. Även 
under 2010 har de på ett mycket skickligt sätt lyckats bedriva en 
framgångsrik elhandel utifrån vår uttalade lågriskstrategi. 

Samla den lokala kraften
En av de viktigaste händelserna för Bixia under det gångna året 
var samgåendet med Kraftaktörerna. Det gjorde att vi ökade vår 

biXias kOntOr

nYa kOntOr 2010

laddstOlpar

nYa VindkraFtVerk 2010

Foto: Oskar Lürén
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kundstock med hela 45 000 kunder i södra Sverige samtidigt 
som vi fick ytterligare ett försäljningscenter. Nu finns vi på 18 
orter och är därmed det elhandelsbolag som finns representerat 
på flest orter i Sverige. I juni tecknade vi ett Letter of Intent med 
Sandviken Energi som innebär att vi den 1 januari 2011 får in 
ytterligare en delägare, fler kunder och ännu ett lokalt kontor. 
Det lokala är en av flera kärnfrågor för oss på Bixia. Vårt koncept 
handlar om att samla den lokala kraften, behålla det lokala 
ägandet och de lokala kontoren. Vi tror på den kraft som uppstår 
när många mindre aktörer samarbetar och som elmarknaden ser 
ut idag är allianser nödvändiga om det ska finnas alternativ till 
de stora internationella aktörerna. Att samla den lokala kraften 
handlar lika mycket om att ta tillvara på den lokala förnybara el 
som produceras av mindre och lokala producenter. Under 2010 
ökade vi inköpen från lokala producenter med hela 40 procent 
och därmed är vi en av Nordens största aktörer inom inköp av 
småskalig förnybar kraft. 
 Vi tror på den lokala närvaron och den personliga kontakten. 
Att finnas där våra kunder finns är en strategi som vi har valt. 
Samtidigt är det en utmaning att ha många utspridda kontor, 
till exempel när det gäller ledarskap. Därför utvecklade vi ett 
ledarskapsprogram under året som vi kommer att implementera 
under 2011. 

Mer förnybar kraft i det nordiska elsystemet
En stor utmaning för alla, och i synnerhet för oss aktörer i 
elbranschen är att minska beroendet av fossila bränslen. På Bixia 
arbetar vi aktivt för att bidra till att det produceras mer förnybar 
energi till det nordiska elsystemet. Vi tror på en mångfald av 
ägare till kraftproduktionen i landet och genomför flera olika 
projekt för att bidra till mer förnybar energi. Under 2010 har vi 
bland annat byggt fyra nya vindkraftverk helt i egen regi och 
har dessutom driftsatt de vindkraftverk som vi byggde under 
2009. Under året har vi också stöttat 26 små elproducenter med 
cirka 750 000 kronor från vår miljöfond. Miljöfonden stödjer olika 
miljörelaterade projekt som stimulerar till ännu mer småskalig 
förnybar produktion. 

solelens frammarsch  
2010 var också året då vi på Bixia etablerade vårt solelskoncept 
som innebär att våra kunder kan göra egen el från solenergi med 
vårt solcellspaket. Kunderna blir därmed producenter och kan 
sänka sina elkostnader samtidigt som de gör en god gärning för 
miljön. Att producera el från solenergi är ännu inte så vanligt här 
i Sverige men det vi ser nu är bara en början. Tekniken går framåt 
och blir samtidigt billigare. Vi är övertygade om att solel är fram-
tiden och om teknikutvecklingen forstätter i det här tempot kom-
mer vi att ha flera solcellsparker i Sverige om tio år. Självklart vill 
vi på Bixia vara med och leda den utvecklingen i landet och har 
därför inlett samarbeten kring flera olika solelsprojekt.  

Allianser och samarbeten
Allianser och samarbeten är någonting vi på Bixia tror starkt på, 
för det är med gemensamma krafter vi skapar framtidens smarta 
energilösningar. Under 2009 bildade vi dotterbolaget Bixia Gry-
ningsvind där vi erbjuder större företagskunder att köpa in sig i 
vår vindkraftproduktion. Redan samma år gick bostadsbolaget 
Stångåstaden in som delägare och under 2010 har även Örebro-
bostäder valt att gå med. Den här typen av strategiska samarbe-
ten är någonting vi på Bixia kommer att utveckla ytterligare. 

Laddstolpar för elfordon
Intresset för elfordon har ökat de senaste åren. Men för att elbilar 
ska bli ett attraktivt alternativ är det viktigt med lokala ladd-
ningsställen. För att påskynda utvecklingen och ta vårt ansvar 
som elbolag, har vi därför varit med och satt upp drygt 30 ladd-
stolpar under året, på de flesta av våra ägarorter.  

Kommande strukturförändringar 
Den svenska elmarknaden är redan idag komplex och under 
kommande år kommer den sannolikt att bli ännu mer komplex. 
Från den 1 november 2011 delas den svenska elmarknaden in i 
fyra elområden. Det är Svenska Kraftnät, som driver det svenska 
stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och 
efterfrågan, som ansvarar för indelningen. För kunderna kom-
mer det betyda att man kan ha olika elpris beroende på var man 
bor. Hur mycket priset på el kommer att skilja sig mellan de 
olika elområdena är svårt att säga idag. Generellt kan man dock 
konstatera att elen sannolikt kommer att bli dyrare i söder och 
billigare i norr.
 För elhandelsföretagen blir detta en stor utmaning att hantera 
rent systemmässigt. Det kan också komma att innebära att min-
dre aktörer väljer att endast agera inom ett elprisområde. Vi på 
Bixia bedömer att vi är tillräckligt stora för att hantera omställ-
ningen samtidigt som vi är lagom små för att kunna agera snabbt 
och effektivt. Dessutom besitter vi kompetensen att hantera sys-
temförändringar då vi har upparbetat bra processer och rutiner 
genom de förvärv vi hittills genomfört.
 Summa summarum kan jag konstatera att 2010 har varit ett 
händelserikt och spännande år där vi på Bixia tog ännu fler steg 
mot en framtid som är både förnybar och närproducerad sam-
tidigt som vi överträffade våra tillväxtmål. Att vi lyckas så bra 
handlar naturligtvis om proffsiga och engagerade medarbetare. 
Och en sak är säker – kompetens och engagemang kommer att 
vara en ännu större konkurrensfördel det kommande året. Under 
2011 kommer vi att fortsätta lägga vår kraft på att lysa upp bran-
schen genom att gå i fronten för att utveckla ännu fler förnybara 
energilösningar. 

Vd har Ordet 

Tom Istgren
Verkställande direktör

”Det lokala är en av flera 
kärnfrågor för oss på Bixia. Vårt 
koncept handlar om att samla 
den lokala kraften, behålla det 
lokala ägandet och de lokala 
kontoren.”
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elMarknaden

Elmarknaden - en komplex arena 
med komplexa spelregler.
Den svenska elmarknaden påverkas av många faktorer - allt ifrån internationell politik 
till väder. Det gör den till en svårbedömd marknad där kunskap om förutsättningar och 
händelser i omvärlden blir avgörande. 

Hyd
ro

logi
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m

pera
tu

r
Väder

FörVäntningar

pOlitik

rÅVarupriser

kliMat

elMarknaden 2010

Spekulativ h
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Valu
ta

kOnkurrens

tillgÅng & eFterFrÅgan

Väder/teMperatur

Väder/hYdrOlOgi

2010 var ett extremt väderår. Vinterns lägsta temperatur 
-42.0° noterades i Naimakka i nordligaste Lappland 
den 24 februari. Den 11 juli kulminerade värmen och i 
småländska Målilla uppmättes 35.0°.

Rekordlåga nivåer i vattenmagasinen gav ett underskott 
på mer än 40 TWh i mars månad.

Elpriset varierade mycket kraftigt 
under året. Det högsta priset var 
4 968,57 SEK/MWh och det lägsta 
var 152,15 SEK/MWh.

Moderniseringsarbeten på kärnkraft-
verken satte sina spår även under 
2010, med fortsatt låg produktion. 
Svensk kärnkraft hade en produktions-
kapacitet på 73 procent under året.

Det stora hydrologiska under-
skottet och den kalla vintern 
har under året bidragit till 
mycket hög volatilitet, det vill 
säga kortsiktiga prisrörelser. 

De stora prisvariationerna under 
året gör det allt viktigare för företag 
att handla el vid rätt tillfälle för att 
få rätt pris, precis som på andra 
råvarumarknader.

Total förbrukning i Sverige under 
2010 var 143,5 TWh. Total 
produktion var 141,3 TWh. 

tillgÅng & eFterFrÅgan/
prissättning 

tillgÅng & eFterFrÅgan/
prOduktiOnskapaCitet

FörVäntningar

tillgÅng & eFterFrÅgan/
prissättning 

tillgÅng & eFterFrÅgan/
Förbrukning
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elMarknaden

kliMat/teknikutVeCkling
Klimatfrågan har satt teknikutvecklingen i fokus, med nya 
tekniska lösningar för att producera småskalig förnybar energi. 
Solceller för villor är ett sådant exempel. De omvandlar solljus 
direkt till el i form av likström, till skillnad från solfångare, där 
solstrålningen används för att producera varmt vatten.

pOlitik/stYrMedel

pOlitik/stYrMedel

pOlitik/skatter

pOlitik/stYrMedel/eurOpeiska stYrMedel

pOlitik/stYrMedel/natiOnella stYrMedel

rÅVarupriser/OlJa

rÅVarupriser/kOl

Under året beslutades att den svenska elmarknaden ska delas 
in i fyra elområden hösten 2011. Syftet är bland annat att 
stimulera nybyggnation av kraftverk i områden där det finns 
underskott på el. Elområdena kommer troligen att leda till 
dyrare el i södra Sverige. De kan också innebära försämrade 
konkurrensmöjligheter för de mindre elbolagen.

NordREG har beslutat om en gemensam nordisk slutkunds-
marknad med start 2015. För elkunderna innebär det att de 
får en kontakt, i stället för som i dag när många har kontakt 
med både elhandelsbolag och elnätbolag. För elbranschen 
innebär det en strukturomvandling av system, produkter och 
kundgränssnitt. 

Den svenska elsektorn genererar cirka 40 miljarder kronor i 
skatt och moms per år, enligt Svensk Energi.

EUs klimat- och energipaket 20/20/20 innebär en minskning av 
växthusgaserna med 20 procent till 2020, att minst 20 procent 
av energin då ska vara förnybar samt att energieffektiviteten 
ökar med 20 procent. 

Regeringens mål för Sverige till 2020 är att minst 50 procent 
av den totala energianvändningen ska komma från förnybara 
källor i Sverige.

En försvagad dollar fick oljepriset att stiga. 

Kolpriset steg de sista månaderna på grund av vinterbunkring 
till följd av kalla temperaturer i Kina, Europa och Nordamerika. 
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kOnkurrens

tillgÅng & eFterFrÅgan

kOnkurrens/
kOnkurrensVillkOr
På uppdrag av Näringsdepartementet 
gjorde Energimarknadsinspektionen 2010 
en utredning om elmarknaden. De kom 
fram till att den fungerar i ett nationaleko-
nomiskt perspektiv, i den meningen att 
tillgång och efterfrågan styr priserna. 

tillgÅng & eFterFrÅgan/
prOduktiOnskapaCitet

1tWh = 1000 gWh = 1000 000 MWh = 1000 000 000 kWh

Fakta
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prOdukter & tJänster

Ett år fyllt av lanseringar.

El: Privat och Företag: 
Fast/rörligt/mix
Det fasta elavtalet ger kontroll på elpriset 
under en tidsperiod, det rörliga följer ut-
vecklingen på elbörsen Nord Pool månad 
för månad och mix är en kombination.

El: Privat 
reko el
Med Bixia Reko El får kunden ett avtal med 
rörligt pris utan påslag mot en fast avgift 
på 1,90 per dag. Här ingår 100 procent 
närproducerad och förnybar el. Med när-
producerad avses i Sverige och i första hand 
i kundens närhet.

Elproduktion: Privat 
solceller
Nyhet 2010. Stor efterfrågan. Bixias solel-
koncept erbjuder, genom samarbetsavtal 
med solcellsleverantör, solpaneler i olika 
storlekar. När anläggningen producerar mer 
än hushållet förbrukar kan överskottet säljas 
till Bixia.

Betaltjänster: Privat
Energikontot/Betalskydd
Energikontot är en efterfrågad tjänst 
som ger kunden möjlighet att jämna ut 
elbetalningarna över året. Med betalskyd-
det försäkrar man sig om att kunna betala 
sin elräkning även om man blir ofrivilligt 
arbetslös eller sjukskriven.

Energitjänster: Privat
Laddstolpar
Nyhet 2010. Drygt 30 laddstolpar på 7 orter 
har installerats som ett led i Bixias arbete 
för att främja utvecklingen av alternativa 
drivmedel. 

Telefoni: Privat
Fast/Mobil/IP
Nyhet 2010 – Mobil Surf. Ett av marknadens 
lägsta pris på hemtelefoni, 3G-abonnemang 
utan bindningstider och möjligheten att 
ringa från internetabonnemanget via IP-
telefoni är några exempel ur årets telefoni-
erbjudande från Bixia. 

priVatMarknaden
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Vad är du särskilt nöjd med 
från 2010?
Att vår kundstock ökade med nära 
30 procent under året. Här har starka 
produktlanseringar spelat en viktig roll. 
Till exempel Energikontot, där vi på 
kundernas begäran erbjuder ett enklare 
och säkrare sätt att betala. Särskilt viktigt 
med tanke på årets stora prisvariationer 
på el. Solcellskonceptet – som fick ett 
enormt gensvar och där vi är med hela 
vägen från att erbjuda solpaneler i olika 
storlekar till att köpa in överskottselen 
som produceras. Även telekomsidan har 
haft en stark tillväxt som överträffat våra 
förväntningar! 

Vilken produkt har ökat mest?
Om man bortser från kunder som gått 
från rörligt till fast elavtal så är Bixia 
Reko El den produkt som ökat mest. Den 
ger 100 procent förnybar el, producerad 
i Sverige, och bidrar till Bixia Miljöfond 
som stöttar utbyggnaden av den svenska 
småskaliga energiproduktionen, från sol, 
vind, vatten och biomassa. 

Joakim borén
försäljningschef Privatmarknad 

Foto: Ulla Alderin
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prOdukter & tJänster

Ett år fyllt av lanseringar.

El: Företag: 
Ursprungsgarantier
Stor efterfrågan på ursprungsgarantier. Allt 
fler miljöcertifierade företag och offentliga 
verksamheter väljer ursprungsgarantier för 
att få el från specifikt valda källor.

El: Företag: 
Vindkraftandelar
I Bixia Gryningsvind produceras egen 
vindkraft genom kraftverk i Falkenberg och 
Jämtland. Här erbjuds större företagskunder 
ägarandelar för att kunna balansera sina 
energikostnader och göra en aktiv insats för 
miljön.

El: Företag: 
Elfond/Portföljförvaltning
Utnyttjar krafthandelns styrka. Erbjuds till 
kunder som förbrukar över 3 GWh. I Bixas 
tre varianter av elfonder läggs ansvaret 
för elinköpen över på Bixias krafthandlare. 
Portföljförvaltning ger en personlig förval-
tare som bevakar företagets innehav och 
intressen.

El: Företag: 
Elpool/Kombinationsavtal
För små och medelstora kunder. Genom 
Bixias elpooler kan flera mindre eller mel-
lanstora företag gå samman för att få en 
större volym att handla med på elmarkna-
den. Rutinerade förvaltare håller i inköpen 
och företagen kan koncentrera sig på sin 
kärnverksamhet. Kombinationsavtal är för 
mellanstora kunder som vill kunna säkra 
upp vissa volymer till fastpris. Andelen 
väljer man själv.

Energitjänster: Företag: 
Energieffektivisering
Mycket stort intresse. Företag som vill energi-
effektivisera sina verksamheter via Bixia 
kan välja energirådgivning per telefon eller 
energikartläggning på plats i verksamheten. 
Energikartläggningen optimerar energian-
vändningen och ger såväl ekonomiska som 
miljömässiga besparingar för företagen.

FöretagsMarknaden
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Vad är du särskilt nöjd med från 
2010?
Tveklöst vår duktiga krafthandel, Bixia 
Energy Management, som ställts på hårda 
prov under ett år med stora prisvariatio-
ner på elbörsen. Tack vare kloka beslut 
har Bixias kundportföljer utvecklats väl 
både ur ett kund- och prisperspektiv. Hela 
80 procent av Bixias företagskunder har 
någon form av förvaltad produkt, och ett 
bättre betyg än nöjda kunder ett sådant 
här år kan man knappast få. 

Någon särskild trend som du 
märkt?
Miljötrenden fortsatte under 2010 och vi 
märkte bland annat ett ökat intresse för 
våra energieffektiviseringstjänster. Likaså 
ökade efterfrågan på ursprungsgarantier 
och delägarskap i vindkraft. Mestadels 
från miljöcertifierade företag, men också 
från offentlig verksamhet.

Flemming Christoffersen
försäljningschef Företagsmarknad

Foto: Ulla Alderin
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Det är dessa elva personer som tillsam-
mans utför analyser och riskbedömningar 
för att kunna göra de rätta inköpen 
på den nordiska elbörsen NordPool. 
På en marknad som kännetecknas av 
komplexitet och oförutsägbarhet är 
erfarenhet och fingertoppskänsla a och o. 
 – Jag skulle säga att spridningen av 
kompetenser bland medarbetarna, både 
när det gäller utbildning och bransch-
erfarenhet, är en av våra viktigaste 
framgångsfaktorer. Sedan handlar det 
till stor del om drivkraften att hela tiden 
förbättra. Här drivs vi av att våra kunder 
ska vara nöjda med det arbete vi utför, 
vilket också gör att vi är lyhörda och 
flexibla, säger Stefan Braun, vd på Bixia 
Energy Management. 

Extremt år
2010 var ett extremt år för elmarknaden 
med priser som låg på den högsta nivån 
sedan avregleringen. Det berodde till 
stor del på det kalla och torra vädret både 
i början och i slutet av året. Ytterligare en 
faktor som påverkade priserna var att en 
stor del av den svenska kärnkraftspro-
duktionen låg nere under året. 
 – Sammantaget ledde detta till att 
kraftförsörjningen var ansträngd, vilket 

gjorde att Svenska Kraftnät aktiverade 
den effektreserv som finns att tillgå med 
extrema pristoppar som följd. Samtidigt 
hade vi en världsekonomisk recession 
som bidrog till att priset på kol och olja 
var lågt och som därmed höll tillbaka 
prisnivåerna. Annars hade vi haft ännu 
högre elpriser, konstaterar Stefan Braun. 
 Det är i lägen som dessa som kraft-
handlarna på Bixia Energy Management 
verkligen får visa vad de går för. Svenska 
Kraftnät gör kontinuerliga mätningar 
som visar på hur de olika elhandelsföre-
tagen lyckas i sina prognostiseringar. 
 – När det gäller beställningar för 
nästkommande dygn, den så kallade 
spotmarknaden, låg vi väldigt bra till 
under hela året. Enligt Svenska Kraftnäts 
mätningar hamnade vi bland de tre bästa 
i fem av sju mätningar och i de andra två 
låg vi på fjärde plats, vilket är ett kvitto 
på att vi lyckats väl. Men helt nöjda blir 
vi aldrig eftersom vi drivs av att göra 
ständiga förbättringar, säger Stefan. 

Direktkontakt med kunderna
Som så kallad portföljkund hos Bixia 
har man direktkontakt med kraft-
handlarbordet och kan välja om man 
själv vill ta beslut om handel eller låta 

portföljförvaltaren sköta uppdraget. 
 – Vi förser löpande våra kunder med 
information och beslutsunderlag samt 
agerar proaktivt när det är lämpligt att 
agera. Nöjda kunder är förstås a och o, 
därför är vi också flexibla när det exem-
pelvis gäller avtalsformer, säger Stefan. 

Inköp av solel 
Bixia är sedan flera år ett av de elhan-
delsbolag som köper in mest förnybar 
el från små lokala producenter. På Bixia 
Energy Management jobbar tre personer 
enbart med att knyta till sig ännu fler 
producenter.  
 – Direktinköpen från de små produ-
centerna ökade kraftigt under 2010 och 
antalet producenter ökade med cirka 40 
procent. Nytt för året är också att vi skrev 
avtal med flera solcellsanläggningar där 
vi nu köper in överskottselen, vilket vi 
i stort sett är ensamma om i branschen, 
avslutar Stefan.

Handlarbordet på prispallen.

biXia energY ManageMent

I Växjö sitter några av Bixias nyckelmedarbetare – en skara av meteorologer, ekonomer, nationalekonomer, 
matematiker, statistiker och ingenjörer. De arbetar på Bixia Energy Management och ansvarar för inköp av 
all elkraft till koncernens kunder. 

”På en marknad 
som kännetecknas 
av komplexitet och 
oförutsägbarhet 
är erfarenhet och 
fingertoppskänsla 
a och o.”

Matina Rosenberg, analytiker och Magnus Reitersjö Chef finansiell handel. Foto: Ulla Alderin
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delägarskap

– Det här året har verkligen överträffat 
förväntningarna och det är tydligt att 
vi är ett attraktivt alternativ. Inte minst 
för elföretag som söker en samarbets-
partner som värdesätter lokal kundvård 
och marknadskunskap, säger Mikael 
Hansevi, chef för förvärv och integration 
på Bixia.

Möjlighet att fortsätta verka lokalt
Det som framförallt skiljer Bixia från 
andra aktörer är den lokala närvaron. 
Den visar sig bland annat i satsningen på 
lokalkontor och fokus på inköp av el från 
lokala producenter. Väljer man att bli 
delägare i Bixia kan man fortsätta verka 
på sin ursprungsmarknad och samtidigt 
få del av viktiga stordriftsfördelar när det 
gäller exempelvis krafthandel, system-
utveckling och produktutveckling. 
 – Oavsett om vi diskuterar förvärv 
eller delägarskap, så är alltid utgångs-
punkten att hitta samordningsvinster 
för framtiden. Energiföretag som vill 
fortsätta att utveckla sin verksamhet kan 

göra det tillsammans med oss och vi har 
en väl fungerande integrationsprocess, 
säger Mikael.

Viktigt erfarenhetsutbyte
Som delägare får bolaget en plats till 
förfogande i Bixias styrelse. Förutom en 
möjlighet att påverka Bixias verksamhet 
innebär styrelseplatsen viktiga kontakter 
med andra företags vd:ar.
 – Vi har förstått att nätverkandet 
mellan företagens representanter har 
kommit att betyda mer än de först räknat 
med. Många gånger står man inför 
liknande utmaningar och kan stötta 
varandra i arbetet, säger Mikael.

Nordiskt perspektiv 
I Bixias affärsplan ligger en fortsatt offen-
siv tillväxtstrategi och företaget ska växa 
såväl organiskt som genom ytterligare 
delägare och förvärv. Redan i början av 
2011 kommer ytterligare en aktör in – 
Sandviken Energi i Gävleborgs län. Det 
innebär ännu ett lokalkontor norrut och 

cirka 15 000 nya kunder. 
 – Genom att växa får vi resurserna 
som behövs för att fortsätta vår produkt-
utveckling och ligga i framkant när det 
gäller miljömässigt hållbara lösningar. Vi 
kommer fortsätta att expandera geogra-
fiskt i Sverige men har även ett nordiskt 
perspektiv på vårt växande, säger Mikael.

Rustade för framtiden
Under året har Mikael Hansevi träffat 
många företrädare för energiföretag 
runtom i Sverige. Flera av dem har haft 
ett tufft år på grund av hårdare lagar och 
administrativa krav, men också på grund 
av den kalla vintern som medförde sti-
gande priser på elbörsen. 
 – Krafthandlarna har satts på hårda 
prov under året och många bolag upp-
visar en sämre resultatutveckling. Mark-
nadsutvecklingen i stort tyder på att 
konsolideringen i vår bransch kommer 
att öka ytterligare. Och vi är rustade för 
att möta den, avslutar Mikael Hansevi. 

Bixia är kraften i många aktörer 
som samarbetar.
Bixia är elbolaget som samlar lokal kraft. Under året som gått har företaget fått in två nya delägare från 
södra Sverige och därmed utökat den geografiska närvaron med ytterligare tre lokalkontor, 45 000 nya 
kunder och flera nya medarbetare. Nu finns Bixia på 18 orter och ägs av nio energiföretag.

Håkan Eriksson, vd Bjäre Kraft och Mikael Hansevi, vice vd och chef förvärv. Foto: Ulla Alderin Foto: Lasse Hejdenberg, Martina Wärenfeldt, iStockphoto
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delägarskap kunder

Närhet och 
personliga 
relationer.

Gekås Ullared har varit kunder hos Bixia 
(fd Kraftaktörerna) sedan 2006. Företaget 
strävar efter att ha långsiktiga relationer 
med sina leverantörer.
 –  I grunden handlar det förstås om 
att våra leverantörer ska ha ett attraktivt 
och konkurrenskraftigt erbjudande. Men 
för oss är det också viktigt med närhet 
och personliga relationer som bygger på 
ett ömsesidigt förtroende, säger Boris 
Lennerhov som är vd på Gekås Ullared. 
 Gekås har valt ett portföljavtal med 
Bixia där inköpen sprids över en längre 
tid. Det innebär bland annat att de har 
en personlig portföljförvaltare som 
bevakar deras intressen och hjälper till 
att anpassa elinköpen efter marknads-
utvecklingen. 
 – Vi är nöjda och samarbetet har fung-
erat mycket bra. Det är en fördel att jobba 
med en mindre lokal aktör. De känner 
oss väl och bryr sig om oss mer än vad 
en större global aktör skulle göra, säger 
Boris Lennerhov.

Genom att låta Bixia sköta elinköpen kan 
Gekås lägga energin på att minska sin 
energiförbrukning. Ett arbete som tas på 
stort allvar och där man delvis tagit hjälp 
utifrån. 
 – Självklart ska vi verka för en mini-
mering av vår miljöpåverkan och vi har 
flera pågående projekt som syftar till att 
hålla nere energiförbrukningen. Sådan 
kompetens har vi delvis inhouse men 
vi har också tagit extern hjälp, bland 
annat från Bixia. Att Bixia dessutom 
stödjer utbyggnaden av närproducerad 
förnybar el känns naturligtvis bra för 
oss. Det innebär ju att vi också är med 
och gör skillnad för miljön, avslutar Boris 
Lennerhov. 

Gekås Ullared är Skandinaviens största varuhus 
och en riktig framgångssaga. Under 2010 
besöktes varuhuset av 4,6 miljoner kunder. 
Butiksytan är över 21 000 kvadratmeter stor 
vilket motsvarar fem fotbollsplaner och då är 
inte lagerutrymme, kontor och restauranger 
medräknade. Det går åt en hel del el för att 
värma upp eller kyla ner en sådan yta. 

Det säger Håkan Eriksson som är 
vd på Bjäre Kraft. Tillsammans med 
Tommy Karlsson, vd på Södra Hallands 
Kraft, startade han elhandelsbolaget 
Kraftaktörerna 1996. Kraftaktörerna 
såldes till Bixia i mars 2010 och därmed 
är både Södra Hallands Kraft och Bjäre 
Kraft delägare i Bixia idag.
 – Tommy och jag var vd respektive vice 
vd i Kraftaktörerna och som tjänstemän 
och sakkunniga hade vi en betydande 
roll i förhandlingsarbetet med Bixia. För 
oss – som representanter för Kraftaktö-
rernas ägare, tillika kunder – handlade 
det framförallt om att få behålla den 
lokala närvaron och att komma överens 
om kraftportföljen för framtiden, berättar 
Håkan Eriksson.

Stark krafthandel i ryggen
I och med att stark lokal förankring är 
en av grundbultarna hos Bixia blev inte 
Kraftaktörernas krav något hinder i 
förhandlingarna. Att företagen dessutom 
har liknande kulturer och värderingar, 
när det gäller miljöengagemang och 
synen på kundvård, gjorde att både 
förhandlingarna och själva integrations-
processen gick betydligt smidigare än 
väntat. 
 – Allt stämde inklusive personkemin. 
Jag skulle säga att det blev bästa tänkbara 
matchning för båda parter. Bixia fick möj-
ligheten att flytta sina positioner söderut 
med 45 000 nya kunder. Vi fick möjlig-
heten att utveckla vår verksamhet och 
vårt kunderbjudande med gemensamma 
verktyg och med Bixias mycket starka 
krafthandel i ryggen. Mötet med kunden 
blir dock som förut och det är precis så vi 
vill ha det, avslutar Håkan.

Bästa tänkbara
matchning.
”När vi insåg att det inte går att 
stå utanför den konsolidering 
som sker inom elbranschen 
började vi se oss om efter en 
lämplig samarbetspartner. 
Bixias värdegrund, med starkt 
miljöengagemang och fokus på 
kundrelationen, låg mycket nära 
vår. Det blev bästa tänkbara 
matchning.”

Boris Lennerhov, vd Gekås Ullared
Foto: Gekås Ullared

kund: gekÅs ullared
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kunder

 – För oss har den höga servicenivån och 
det personliga engagemanget varit av-
görande vid val av elleverantör. Elmark-
naden är komplex och kräver specialist-
kunskap, hos Bixia är vi i trygga händer. 
De är proffs på den här marknaden och är 
proaktiva, när de bedömer att det är rätt 
tillfälle att handla så hör de av sig till oss 
med rekommendationer, säger Patrik Hall 
vd på Heimstaden.
 Heimstaden har ett specialanpassat 
kombinationsavtal med Bixia som inne-
bär att de både har en fast och en rörlig 
del. Det är en avtalsform som kombinerar 
trygghet med möjligheter, där de själva 

avgör trygghetsnivån via det fasta avtalet 
och möjligheten till bra priser via det 
rörliga. 
 – När vi inledde vårt samarbete hade vi 
önskemål om hur upplägget i vårt avtal 
skulle se ut. Då såg Bixia helt enkelt till 
att ta fram en specialanpassad produkt 
till oss. De anpassar sig till kundens 
önskemål, vilket inte är självklart för alla 
leverantörer, säger Patrik. 
 Att Bixia är ett företag som tar sitt 
miljöansvar, bland annat genom att köpa 
in en stor andel närproducerad förny-
bar energi, ser Patrik Hall också som en 
fördel.

– Vi måste ju alla ta vårt ansvar för 
vårt jordklot och vår framtid. Vi på 
Heimstaden tar vårt ansvar genom att 
arbeta målinriktat för att minska energi-
användningen i våra fastigheter, delvis 
med hjälp av Bixia. Naturligtvis ställer 
vi också krav på att våra leverantörer ska 
göra allt de kan för miljön, säger Patrik 
Hall, vd på Heimstaden. 

Att köpa el är komplext – därför 
anlitar vi proffs.
Heimstaden är ett fastighetsbolag med cirka 13 000 centralt belägna bostadslägenheter i landets mest 
expansiva regioner. För ett fastighetsbolag är energikostnaden en stor utgiftspost. Energifrågan är också 
en av de mest prioriterade i Heimstadens miljöarbete. Därför är också valet av elleverantör viktigt. 
Heimstaden har varit kunder hos Bixia (fd Kraftaktörerna) sedan 2003.

kund: heiMstaden

Foto: Heimstaden
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inköp aV närprOduCerad el
– Bixia är ett av de elbolag som satsar 
allra mest på att köpa in förnybar el direkt 
från små lokala producenter av sol, vind 
och vattenkraft samt biomassa. Företaget 
har en egen inköpsorganisation med 
krafthandlare som enbart har fokus på 
dessa producenter. Under 2010 har antalet 
producenter ökat med hela 40 procent, 
säger Helena Klint, krafthandlare.

En av få som köper in solel
Vindkraft är den energikälla som ökar 
allra mest, både i antal anläggningar och 
i mängd producerad el. När det gäller 
antalet producenter har solel stått för en 
markant ökning under hösten.
 – Än så länge är Bixia en av få aktörer 
som köper in solel och vi tror på en fort-
satt stark utveckling. Vi har någon pro-
ducent med en relativt stor anläggning, 
men de flesta är entusiaster med mindre 
anläggningar som vill göra skillnad för 
miljön. För att underlätta för dessa micro-
producenter håller våra produktutveck-
lare på att arbeta fram ett system som ska 
göra det enklare skattetekniskt att kvitta 
produktionsöverskott mot produktions-
underskott, säger Helena.

FörnYbar elprOduktiOn
Förutom satsningen på inköp av närpro-
ducerad el arbetar Bixia aktivt för dess 
utbyggnad. Både genom Bixia Miljöfond 
och genom egen vindkraftproduktion.

Bixia miljöfond
Varje år avsätter Bixia cirka en miljon 
kronor, eller 45 öre per månad av den 

fasta avgiften från varje privatkund, till 
miljöfonden. Fondens pengar går till 
projekt som gynnar utbyggnad och ut-
veckling av förnybar energi. Det kan till 
exempel handla om projekteringskost-
nader vid utbyggnad, utbildning och ny 
teknik.
 – Vi har förstått att stödet framförallt bli-
vit en viktig bekräftelse på att någon tror 
på projektet och en sporre att driva det 
vidare, berättar Kim Blomster, samord-
nare för Bixia Miljöfond.

Utbyggnad av den svenska 
vindkraften
Under 2009 tog Bixia ett strategiskt viktigt 
beslut om att aktivt delta i utbyggna-
den av den svenska vindraften. I år har 
byggnationen av sammanlagt fyra nya 
vindkraftverk utanför Nässjö påbörjats 
och slutförts. Satsningen görs inom ramen 
för Bixia Byggvind AB, som är ett av fyra 
vindkraftbolag inom Bixia. De övriga 
är Bixia Vind AB, som ger privatkunder 
möjlighet att teckna vindaktier, Bixia 
Gryningsvind AB, med vindkraftproduk-
tion i Falkenberg och Jämtland där större 
företagskunder erbjuds ägarandelar, samt 
Höglandsvind AB, som är ett projekte-
ringsbolag där Bixia är en av tre delägare.

prOduktutVeCkling
Laddstolpar till elbilar, solelskoncept med 
solcellspaket till privatpersoner, inköp 
av överskottsel, Reko-el, energieffektivi-
sering, vindkraftsaktier, vattenkraftsel 
och Bra Miljöval till små- och medelstora 
företagskunder. Detta är några exempel 
på miljöprodukter som Bixia introducerat 

sedan 2009 eller som kommer att introdu-
ceras inom kort.
 – En av våra ledstjärnor är att arbeta 
innovativt med produktutveckling för 
att fortsätta ligga i framkant, berättar 
produktutvecklingschef Anna Drotz.

Viktigt att följa kundernas önskemål
Inspirationen till produktutvecklingsar-
betet kommer både internt från medarbe-
tare och externt från omvärldsbevakning, 
kundundersökningar och paneldiskus-
sioner.
 – För oss är det viktigt att följa vad 
marknaden efterfrågar. Mycket handlar 
om nya typer av förnybar energi men 
vi försöker även hitta nya ben att stå på. 
Laddstolpen, som vi lanserat på flera håll 
i Sverige i år, är ett sådant exempel. När 
elbilsmarknaden kommer igång så blir el 
som drivmedel en produkt att räkna med, 
säger Anna.

Bixia tog solel-positionen
En annan produkt som Bixia arbetat 
med under året är vindkraftaktien som 
kommer att lanseras under våren 2011. 
Den ger privatkunderna möjlighet att bli 
delaktiga i utbyggnaden av vindkraften. 
Det som Anna är mest stolt över i år är 
dock att Bixia tagit positionen när det gäl-
ler solel bland elhandelsbolag i Sverige.
 – Intresset och uppmärksamheten kring 
vårt solelkoncept, med solcellspaket till 
privatkunder, överträffade våra förvänt-
ningar, avslutar Anna.

Klimatet är hjärtefrågan 
som genomsyrar allt vi gör.

VÅrt MilJöengageMang

För att den förnybara energin ska räcka till alla så måste vi agera tillsammans. Vi behöver använda 
energin effektivare än vi gör idag och samtidigt bygga ut den närproducerade elen. Det här är en 
hjärtefråga som Bixia lagt stor kraft på under flera års tid, och 2010 har inte varit något undantag. 
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VÅrt MilJöengageMang

kliMatbOkslut 2010
Bixia är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. Bixia arbetar 
ständigt för minskad klimatpåverkan, framförallt genom att stötta produktionen och utvecklingen av små-
skalig förnybar energi. Idag är Bixia ett av de elbolag i Norden som köper in mest närproducerad förnybar 
el. Klimatbokslutet visar exempel på insatser företaget har gjort under året, produkter som bidrar till 
minskad klimatpåverkan samt Bixias fotavtryck i form av egengenerarade CO2-utsläpp.

Exempel på genomförda insatser 2010

Inköp av förnybar energi

Ökat inköpen från antalet producenter av närproducerad el med 
40 procent. Bixia är därmed en av de aktörer i Norden som köper in 
från flest producenter av närproducerad el. 

Egen förnybar kraftproduktion
Driftsatt vindkraftsverket Rodovålen 5 i juli. Det producerade under 
2010 cirka 270 000 kWh, beräknad normalårsproduktion är cirka 
6 GWh.
Driftsatt vindkraftsverken Topperyd 1,2 och 4 i december. De 
producerade under 2010 totalt cirka 1 350 000 kWh, beräknad 
normalårsproduktion är cirka 15,5 GWh.

Stöd till producenter av förnybar energi
Delat ut cirka 750 000 kr till 26 projekt genom Bixia Miljöfond 
under året.
Arrangerat nätverksträffar för ett hundratal småskaliga producenter 
i syfte att stimulera till ökat kompetensutbyte och nätverkande.
Köpt tillbaka överskottsenergi från privatpersoner som producerar 
egen energi, främst solel. Bixia är en av få aktörer som erbjuder 
denna möjlighet.

Produkter och tjänster för minskad klimatpåverkan

Produkter för minskad klimatpåverkan
Under 2010 fick alla Bixias privatkunder 100 procent förnybar el.
REKO-el, 100 procent närproducerad och förnybar el utan påslag, 
mot en fast avgift.
Solcellspaket som låter husägare producera egen el.
Ursprungsgarantier ger företagskunder el från specifikt valda källor, 
till exempel Vattenkraftsel eller el märkt Bra Miljöval.
Utsläppsrätter kan säljas och köpas genom Bixia.
Placerat ut 30 Laddstolpar för elbilar på 7 orter i södra Sverige, 
som ett led i Bixias arbete för att främja utvecklingen av alternativa 
drivmedel.
Energiwebben – ett verktyg på hemsidan som hjälper konsumenter 
att optimera sin energianvändning. 

Energieffektivisering
Lanserat tjänsten energieffektivisering för företagskunder. Tjänsten 
är en viktig del i arbetet för att minska både Bixias och kundernas 
klimatpåverkan. Tjänsten innebär kartläggning, rådgivning och 
optimering i syfte att minska energiförbrukning och energikostnader. 
Två exempel på energikartläggningar som genomförts: En mekanisk 
verkstad med besparingspotential på 15 procent minskad energian-
vändning, cirka 233 000 kWh och 164 200 CO2, samt en livsmedels-
butik med besparingspotential på 16 procent, cirka 132 000 kWh 
och 132 000 kg CO2.

Delägarskap och projektering i vindkraftverk
Fortsatt samarbete om delägarskap med större företagskunder. 
Örebrobostäder blev ny delägare i Bixia Gryningsvind AB. 
Helägda dotterbolaget Bixia Byggvind AB driver processen från att 
teckna avtal med markägare, tillståndsprocesser till projektering 
och byggnation.

Bixias egengenererade CO2-utsläpp 2010 

Tjänsteresor (tåg, flyg, tjänstebil samt egen bil i tjänsten) knappt 
50 000 kg CO2.
Energianvändning för fastighetsel, värme och kyla utgör cirka 5300 
kg CO2/anställd, 524 700 kg CO2 totalt.

CO2-utsläpp: 185,2 gram/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,0010 gram/kWh

Nordiska elmixen 2009*

Fossilt, inkl. torv 
Förnybart 
Kärnkraft

38,6 %
40,9 %
20,5 %

CO2-utsläpp: 115,4 gram/kWh 
Kärnbränsleavfall: 0,0006 gram/kWh

Bixias elmix 2009*

Fossilt, inkl. torv 
Förnybart 
Kärnkraft

24,0 %
63,2 %
12,8 %
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Illustrationer: LEON 

*) Statistk för 2010 års elmix redovisas i juli 2011.
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Allmänt om verksamheten
Bixia AB bildades år 1997 av Tekniska Verken i Linköping AB 
(publ) och Mjölby-Svartådalen Energi AB för att bedriva elhandel 
gemensamt. Under årens lopp har Oxelö Energi AB, Växjö Energi 
AB, Borgholm Energi AB, Nässjö Affärsverk AB anslutit sig som 
delägare till Bixia AB. Den 1 april 2010 anslöt sig Södra Hallands 
Kraft ek.för och Bjäre Kraft ek.för till skaran av delägare. I sam-
band med detta förvärvade Bixia AB 100 % av aktierna i elhandels-
bolaget Kraftaktörerna i Sydvästa Sverige AB. Bixiakoncernen 
ska vara en lönsam och strategisk marknadsfunktion och ett 
varumärke för ägarföretagen avseende i första hand elhandel, 
men också telefoni, på den nordiska marknaden och vindkrafts-
produktion i tillämpliga fall.
 Koncernens arbete inom affärssegmentet förnybar elproduk-
tion har fortsatt under 2010. Verksamheten bedrivs i dotterbola-
gen Bixia Vind AB, Bixia Gryningsvind AB och Bixia Byggvind 
AB. Bixia Gryningsvind har förvärvat ett vindkraftverk i 
Rodovålen i Hälsningland och under 2010 startade detta verk 
sin produktion.  Bixia Byggvind AB har under 2010 uppfört tre 
verk som har byggts  i Topperyd, Småland. Bixia verkar för att 
fortsätta bygga upp en projektportfölj av vindkraft.
 Bixia arbetar systematiskt för ständig förbättring i alla led, 
sänkta kostnader och ökad kvalitet. Bixiakoncernen är organiserad 
för att kunna säkerställa ett gemensamt synsätt och att liknande 
rutiner används inom koncernen. Syftet med arbetet är att genom 
en stark kundrelation öka tillväxten, höja lönsamheten, säker-
ställa styrning och kontroll samt uppnå skalfördelar.

Försäljning och marknad
Nyförsäljningen till företagskunder har varit tillfredställande. 
Det är också mycket positivt att en stor andel av de företags-
kunder vars avtal löpt ut under 2010 väljer att stanna kvar. 
Många väljer långsiktiga lösningar genom våra olika portfölj-
avtal och elpooler som över tid ger det bästa priset. Det leder i sin 
tur till en mycket god produktutveckling på området.
 Antalet nya privatmarknadskunder har ökat med 28,5 procent. 
Följande produktlanseringar för privatmarknadskunderna under 
året är Energikontot som hjälper kunderna att parera kraftiga 
prissvängningar och jämna ut sina energikostnader. Reko-el som 
lanserades i början av året har varit mycket framgångsrik och 
under hösten erbjöds kunder med rörlig elpris att gå in i ett fast 
pris över vintern, s k sexmånaderspris.
 Företagets inriktning att verka för ett hållbart samhälle genom-
syrar produktutbud och produktutveckling. Därutöver har Bixia 
Miljöfond under året delat ut cirka 750 000 kr till olika lokala 
aktörer som står inför projektering av småskalig, förnybar kraft-
produktion.
 Varumärket Bixia har lanserats i de nya ägarområdena södra 
Halland och nordvästra Skåne på ett mycket tillfredsställande 
sätt. Varumärkeskännedomen på hela koncernens marknads-
område överträffar de uppsatta målen.
 I samband med förvärvet av Kraftaktörerna har nya medar-

betare rekryterats framförallt till försäljnings- och marknads-
avdelningarna.

Finansiering vindkraft
Bixia bygger vindkraft tillsammans med kunderna som står för 
del av investeringen och som får utdelning i proportion till detta. 
Genom arrangemanget uppnås energiprisneutralitet för kun-
derna. Avsikten är att Bixias engagemang långsiktigt ska ligga på 
cirka 20 procent.

Krafthandel
Bixiakoncernens krafthandel sköts genom det helägda dotter-
bolaget Bixia Energy Management AB. Bolaget är ett kompe-
tenscentrum och handlar på uppdrag av Bixia AB. Bolaget tar 
sålunda inga egna positioner.
 Bixiakoncernens riskminimerande säkringsstrategi fungerade 
väl under 2010 och bolagen inom koncernen har kunnat erbjuda 
konkurrenskraftiga priser samtidigt som ett godtagbart täck-
ningsbidrag har uppnåtts. Bixiakoncernen har en finansiell risk-
policy och riskmodell, omfattande såväl elhandels- som valuta-
policy. Detta innebär att bolaget har en väl fungerande modell 
för riskhantering, som kontinuerligt utvecklas och anpassas till 
de förutsättningar som ställs på en aktiv aktör på elmarknaden. 
Riskmodellen täcker hela värdekedjan avseende elhandel; både 
krafthandels- och försäljningsverksamheten. De risker som 
ägnas speciell uppmärksamhet är volym- och profilrisk samt 
valutarisk.
 Faran för effektbrist under vintern 2009/2010 har beaktats och 
åtgärder för att minimera riskerna har vidtagits.

elmarknaden
2010 var ett dramatiskt elår som inleddes och avslutades med 
kraftig kyla. Under 2010 har prisbilden varit betydligt högre än 
under år 2009. Sedan elmarknadens avreglering har spotpriset 
aldrig varit så högt som under 2010. Kyla och torrt väder under 
de första månaderna innebar att vi under hela 2010 haft ett 
stort underskott i vatten- och snömagasinen. Detta har i sin tur 
inneburit höga prisnivåer. Vidare har den ekonomiska återhämt-
ningen kommit igång globalt, vilket givit stigande råvarupriser 
som även det påverkat elpriserna uppåt i Norden.
 Tillgängligheten i den svenska kärnkraften har, liksom under 
2009, varit i fokus. I början av året var några kärnkraftreaktorer 
ur drift efter omfattande ombyggnad och renovering. Kombina-
tionen kyla och kärnkraft ur drift gav under de första månaderna 
extremt höga spotpriser enskilda timmar och mycket höga priser 
enskilda dygn. Från mitten av november och året ut fick vi åter 
mycket kallt. Samtidigt var några kärnkraftverk ur drift på 
grund av fördröjd uppstart efter revisioner. Detta innebar på nytt 
mycket höga spotpriser även om de inte blev lika extrema som 
under årets inledning.

Förvaltningsberättelse



    BIXIA ÅRSREDOVISNING 2010     | 19       BIXIA ÅRSREDOVISNING 2010     | 19   

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Bixia har ambition att växa såväl organiskt som genom att an-
sluta fler delägare. Ett exempel på detta är att Sandviken Energi 
är på väg in i Bixia. Detta sker per den 1:a januari 2011. Vår vision 
att utgöra det lokala alternativet för kunderna kvarstår. Vårt upp-
lägg är ett attraktivt alternativ för lokala energibolag att bedriva 
elhandel på en avreglerad marknad. Vi har under 2010 fortsatt 
med vår tillväxtstrategi som innebär att vi växer kontrollerat med 
stabil lönsamhet.
 Bolaget ser framtiden an med tillförsikt. Sunda affärer och 
kontrollerad expansion är huvudfokus. Den långsiktiga avkast-
ningen förväntas successivt förbättras.

En nyhet under 2011 är elområden. Arbetet har påbörjats för att 
risksäkra hanteringen av elområden samt att erbjuda rätt pris till 
kunderna.
 Bixiakoncernen kommer att fortsätta prioritera sitt miljöarbete. 
Detta visas genom fortsatt arbete med Miljöfonden och ägandet 
av vindkraftsverk genom vindkraftsbolag. Detta innebär att Bixia 
får en starkare strategisk inriktning med engagemang i förnybar 
elproduktion. Det innebär också att Bixia fortsätter att vara en 
aktiv part på elcertifikatmarknaden.
 Tillsammans med ägarbolagen skapas koncernens lokala profil 
och Bixia ska bygga vidare på den gemensamma strategin att 
visa att lokala etableringar är bra för kunder, näringsliv och ägare. 

Levererad volym (GWh)

Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster

Balansomslutning

Soliditet (%)

Levererad volym (GWh)

Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster

Balansomslutning

Soliditet (%)

Flerårsöversikt (mnkr)

kOnCernen

MOderbOlaget 

5 359

2 949

40

1 177

32

6 382

3 846

25

1 573

29

20092010

20092010

5 492

2 968

50

1 075

33

2008

2008

6 088

2 646

27

1 037

31

2007

2007

5 741

2 492

67

827

36

2006

2006

5 359

2 950

40

1 170

32

4 159

2 235

57

1 013

32

4 734

2 026

30

978

30

4 379

1 881

42

755

34

5 570

3 399

20

1 381

33

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 310 807 087,18 kronor, disponeras enligt följande:

6 022

304 785

310 807Summa

Ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv är till ägaren lämnat 
koncernbidrag att betrakta som vinstutdelning. Motsvarande 
regelverk tillämpas under vissa förutsättningar även för koncern-
bidrag till dotterbolag. Nedanstående yttrande beträffande utdel-
ning innefattar även lämnade koncernbidrag.
 Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 29 
procent. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på 
en betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna 

utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser 
på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investe-
ringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med 
hänsyn till vad som anförts i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.
 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer.

Bixia AB har lämnat koncernbidrag till dotterbolag uppgående 
till 0 tkr (1 337 tkr) och erhållit koncernbidrag med 980 tkr (0 tkr). 

Koncernens fria egna kapital uppgår till 313 586 tkr (229 522 tkr). 
11 237 tkr (-2 054 tkr) föreslås bli överförda från bundna reserver.

Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning   

Övriga vinstdispositioner 

Utdelning, 14 kronor per aktie (430 130 aktier), tkr

Balanseras i ny räkning, tkr



RESULTATRäKNINg - KONCERNEN
belOpp i tkr Not 2010 2009
Nettoomsättning

Energiskatter, avgår

Andelar i intresseföretags resultat

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Energi, råvaror och material

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Minoritetens andel i årets resultat

Årets resultat 

5 090 762

-1 244 569

-188

1 075

3 847 080

-3 645 552

-111 387

-57 031

-10 068

23 042

6 452

-4 818

24 676

-8 221

-248

16 207

 

14

 

1

2

3

4

5

7

3 934 979

-985 839

-212

1 678

2 950 606

-2 756 093

-96 858

-50 471

-9 639

37 545

3 976

-1 404

40 117

-9 789

9

30 337

BALANSRäKNINg - KONCERNEN
belOpp i tkr Not 2010-12-31 2009-12-31
tillgÅngar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Goodwill

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Uppskjuten skattefordran

Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Skattefordringar

Elcertifikat

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

suMMa tillgÅngar

3 094

23 045

26 139

49 214

2 344

73 509

125 067

2 000

5

16 899

112

19 016

170 222

351 003

80 567

2 221

205 860

24 678

578 607

1 242 936

159 582

1 402 518

1 572 740

8

8

9

10

11

14

15

16

2 578

13 983

16 561

10 450

2 243

8 831

21 524

2 188

–

–

436

2 624

40 709

267 066

56 046

3 364

206 589

14 307

339 653

887 025

249 183

1 136 208

1 176 917
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BALANSRäKNINg - KONCERNEN
belOpp i tkr Not 2010-12-31 2009-12-31

STäLLDA SäKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER - KONCERNEN
belOpp i tkr 2010-12-31 2009-12-31

eget kapital OCh skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (430 130 aktier)

Bundna reserver

Fritt eget kapital

Fria reserver

Årets resultat

Minoritetsintresse

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt

Övriga avsättningar

Långfristiga skulder

Övriga skulder

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit

Förskott från kunder

Leverantörsskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

suMMa eget kapital OCh skulder

Ställda säkerheter

ansvarsförbindelser

43 013

100 333

143 346

297 379

16 207

313 586

456 932

38 239

8 775

839

9 614

–

–

494 830

5

14 075

149 072

409 973

1 067 955

1 572 740

Inga

Inga

17

19

20

21

37 686

111 570

149 256

199 185

30 337

229 522

378 778

5 871

12 787

569

13 356

3 045

3 045

306 790

382

20 671

110 128

337 896

775 867

1 176 917

Inga

Inga
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KASSAFLÖDESANALyS - KONCERNEN
belOpp i tkr 2010 2009
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag 

Avyttring av dotterföretag

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Avyttring av materiella anläggningstillgångar

Investeringar i finansiella tillgångar

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Nyemission

Erhållna aktieägartillskott

Upptagna lån

Amortering av låneskulder

Utbetald utdelning

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

24 676

7 710

32 386

-9 371

23 015

-145 801

-105 444

-228 230

32 984

2 272

-2 264

-107 125

490

–

513

-73 130

714

32 080

184 995

–

-6 030

211 759

-89 601

249 183

159 582

40 117

7 405

47 522

-13 740

33 782

97 161

82 602

213 545

2 272

-1 540

-22 282

11

-436

212

-21 763

–

–

–

-10 120

-6 030

-16 150

175 632

73 551

249 183
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TILLäggSUPPLySNINgAR TILL KASSAFLÖDESANALyS - KONCERNEN
belOpp i tkr 2010 2009
Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen ränta

Erlagd ränta

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

Av- och nedskrivningar av tillgångar

Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar

Rearesultat avyttring av rörelse/dotterföretag

Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter

Förvärvade tillgångar och skulder:

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar

Rörelsefordringar

Likvida medel

Summa tillgångar

Rörelseskulder

Summa avsättningar och skulder

Köpeskilling

Avgår: Annan egendom lämnad som likvid

Utbetald köpeskilling

Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten

Påverkan på likvida medel

Avyttring av dotterföretag och andra affärsenheter

Avyttrade tillgångar och skulder:

Försäljningspris

Erhållen köpeskilling

Påverkan på likvida medel

likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank

6 452

4 818

10 068

-126

-2 232

7 710

13 811

353

6

229 601

32 984

276 755

209 492

209 492

67 263

-67 263

–

32 984

32 984

2 272

2 272

2 272

159 582

159 582

4 385

1 609

9 639

38

-2 272

7 405

–

–

–

–

300

300

–

–

300

–

300

-300

–

2 272

2 272

2 272

249 183

249 183

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar

endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.
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RESULTATRäKNINg - MODERFÖRETAgET
belOpp i tkr Not 2010 2009
Nettoomsättning

Punktskatter, avgår

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Energi, råvaror och material

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner, övriga

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Årets resultat

4 391 538

-992 893

678

3 399 323

-3 215 728

-110 999

-48 288

-6 273

18 035

6 692

-4 497

20 230

14 309

34 539

-10 322

24 217

 

 

1

2

3

4

5

6

7

3 726 019

-776 220

1 678

2 951 477

-2 757 833

-105 024

-42 098

-9 062

37 460

4 125

-1 376

40 209

5 206

45 415

-11 115

34 300

BALANSRäKNINg - MODERFÖRETAgET
belOpp i tkr Not 2010-12-31 2009-12-31
tillgÅngar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för dataprogram

Goodwill

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

Fordringar hos koncernföretag

Andelar i intresseföretag

Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Skattefordringar

Elcertifikat

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

suMMa tillgÅngar

3 094

10 528

13 622

1 675

–

1 675

92 161

133 600

2 400

112

228 273

243 570

259 531

83 294

2 235

194 250

10 567

492 536

1 042 413

95 174

1 137 587

1 381 157

8

8

10

11

12

13

14

15

16

2 578

13 983

16 561

2 197

581

2 778

24 218

5 800

2 400

436

32 854

52 193

267 067

56 114

3 248

206 589

14 307

339 483

886 808

230 798

1 117 606

1 169 799
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BALANSRäKNINg - MODERFÖRETAgET
belOpp i tkr Not 2010-12-31 2009-12-31

STäLLDA SäKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER - MODERFÖRETAgET
belOpp i tkr 2010-12-31 2009-12-31

eget kapital OCh skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (430 130 aktier)

Reservfond

Fritt eget kapital

Balanserad vinst

Överkursfond 

Årets resultat

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan

Periodiseringsfonder

Avsättningar

Övriga avsättningar

Långfristiga skulder

Övriga skulder

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit

Förskott från kunder

Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

suMMa eget kapital OCh skulder

Ställda säkerheter

ansvarsförbindelser

43 013

75 755

118 768

209 312

77 278

24 217

310 807

429 575

3 786

29 126

32 912

839

839

–

–

470 239

5

9 996

1 191

96 188

340 212

917 831

1 381 157

Inga

Inga

17

18

  

20

21

37 686

75 755

113 441

178 988

15 960

34 300

229 248

342 689

3 787

43 434

47 221

569

569

3 045

3 045

306 790

382

20 378

2 259

109 329

337 137

776 275

1 169 799

Inga

Inga



KASSAFLÖDESANALyS - MODERFÖRETAgET
belOpp i tkr 2010 2009
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Avyttring av dotterföretag

Förvärv av rörelsegren

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Avyttring av materiella anläggningstillgångar

Investeringar i finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Nyemission

Upptagna lån

Amortering av låneskulder

Utbetald utdelning

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

20 230

3 875

24 105

-9 297

14 808

-155 638

-21 893

-162 723

2 272

–

-2 313

-282

490

-128 156

-127 989

714

160 404

–

-6 030

155 088

-135 624

230 798

95 174

40 209

6 828

47 037

-10 094

36 943

205 622

-56 228

186 337

2 272

49 941

-1 540

-3 032

11

-15 256

32 396

–

–

-10 121

-6 030

-16 151

202 582

28 216

230 798
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TILLäggSUPPLySNINgAR TILL KASSAFLÖDESANALyS - MODERFÖRETAgET
belOpp i tkr 2010 2009
Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen ränta

Erlagd ränta

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Av- och nedskrivningar av tillgångar

Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar

Rearesultat avyttring av rörelse/dotterföretag

Förvärv av inkråm och verksamheter

Förvärvade tillgångar och skulder:

Materiella anläggningstillgångar

Rörelsefordringar

Likvida medel

Summa tillgångar

Rörelseskulder

Summa avsättningar och skulder

Köpeskilling

Utbetald köpeskilling

Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten

Påverkan på likvida medel (minus = ökning)

Avyttring av inkråm och verksamheter

Avyttrade tillgångar och skulder:

Försäljningspris

Erhållen köpeskilling

Påverkan på likvida medel

likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank

6 692

4 497

6 273

-126

-2 272

3 875

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2 272

2 272

2 272

95 174

4 539

1 581

9 062

38

-2 272

6 828

470

201 736

50 241

252 447

169 522

169 522

300

300

-50 241

-49 941

2 272

2 272

2 272

230 798
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nOter Med redOVisningsprinCiper OCh bOkslutskOMMentarer

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre 
aktiebolag (K2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med 
föregående år om inget annat anges.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar och skulder (inklusive avsättningar) har värderats till anskaffningsvärden om 
inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffnings-
värde minus ackumulerade avskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningarna 
sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i 
resultaträkningen. 

Materiella tillgångar
Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivning sker 
linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas 
inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet 
med Redovisningsrådets rekommendation nr 8.

Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan 
differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. 

I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till 
terminskurs.

Värdering av elcertifikat
Elcertifikat är en immateriell rättighet, som bedöms som ett kortfristigt innehav för 
bolaget. Värderingen har därmed skett enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Innehavet av certifikat har upptagits som 
övrig kortfristig fordran i balansräkningen. Värdet på elcertifikaten per bokslutsdagen var 
i koncernen 205 860 tkr (f.å. 206 589), och i moderbolaget 194 250 tkr (f.å. 206 589).

Den skuld som företaget bygger upp är att kategorisera som ett avräkningskonto som 
regleras årligen. Kostnaden finns under kortfristiga skulder i balansräkningen.

Reglering av skulden kan antingen ske genom att bolaget levererar elcertifikat till staten 
eller att en s k kvotpliktsavgift inbetalas. Skulden värderas därmed till elcertifikatens 
marknads- eller kontraktsvärde eller till kostnaden för kvotpliktavgiften alternativt en 
kombination därav. Värderingen av skulden skall representera den bästa uppskattningen 
av det belopp som företaget skall reglera den konsumtion man haft under perioden.

Värdering av elkontrakt
I syfte att prissäkra bolagets åtaganden avseende elleveranser till slutkunder är bolaget 
aktiv på energiderivatmarknaden. Vidare förekommer en viss begränsad handel som inte 
har någon koppling till fysiska affärer. Per balansdagen prövas behovet av avsättning för 
eventuella nettoförluster i portföljen i förhållande till dess anskaffningsvärde.

Resultatet av handel med derivatinstrument resultatavräknas löpande vid lösentidpunkten. 

Intäkter
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med 
försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, punkskatter och kursdiffe-
renser vid försäljning i utländsk valuta. I koncernredovisningen elimineras koncernintern 
försäljning.

Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 

Skatteintäkter och skattekostnader redovisas i resultaträkningen utom då underliggande 
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i 
eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit 
hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i tempo-
rära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 
Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade 
och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade 
per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill. Temporära 
skillnader ska inte heller beaktas för skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intres-
seföretag under förutsättning att moderbolaget eller investeraren kan styra tidpunkten 
för återföringen av de temporära skillnaderna och det är sannolikt att en sådan återfö-
ring inte sker inom överskådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver 
inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade 
reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar 
avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast 
i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i 
framtiden.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag har i år redovisats, då det i den 
juridiska personen finns övertygande faktorer som talar för att tillräckliga skattepliktiga 
överskott kommer att genereras inom en femårsperiod.

Leasing - leasetagare
Leasingavtal redovisas enligt BFNAR 2000:4/RR 6:99. Samtliga leasingavtal redovisas som 
operationella i enlighet med dessa regler.

Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med 
utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som 
leasingavgift under året.

koncernredovisning
Koncernredovisning har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation 
RR 1:00.

Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % 
av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftmässiga 
och finansiella styrningen. Dotterföretag redovisas i normalfallet enligt förvärvsmeto-
den. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transak-
tion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar 
dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det 
förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom 
eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. 

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i 
dotterföretag överstiger det verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierbara 
nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuell nedskrivning. 

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen 
liksom därmed sammanhängande orealiserade vinster elimineras i sin helhet. 

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från 
Rådet för finansiell rapportering.

Koncernuppgifter
Tekniska Verken i Linköping AB, org nr 556004-9727 med säte i Linköping, upprättar 
koncernredovisning för den största koncernen i vilken Bixia AB ingår.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Förvärvade immateriella tillgångar
Dataprogram
Goodwill

Nyttjandeperiod
koncernen

3 år
8 år

Nyttjandeperiod
Moderföretaget

3 år
8 år

Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år 3-5 år

Belopp i tkr om inget annat anges
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Bixia AB ägs per bokslutsdagen av 

Tekniska Verken i Linköping AB, org nr 556004-9727
Växjö Energi AB, org nr 556187-5203
Mjölby Svartådalen Energi AB, org nr 556093-1593
Bjäre Kraft ek för, org nr 739400-0132
Södra Hallands Kraft ek för, org nr 749200-2733
Nässjö Affärsverk AB, org nr 556038-7044
Oxelö Energi AB, org nr 556070-9429
Borgholm Energi AB, org nr 556527-7455

Summa

Av totala inköp mätt i kronor avser 12 % (9 %) inköp från andra företag inom företags-
gruppen som bolaget tillhör. Motsvarande andel av försäljningen är 2 % (2 %)

Andel i %

55,00 %
16,12 %

7,26 %
6,19 %
6,19 %
4,82 %
2,42 %
1,99 %

100,0 %

Not 1 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet 
Skatterådgivning 
Övriga tjänster

KPMG
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet 
Skatterådgivning 
Övriga tjänster

250
–
–

343

130
–
–

63

      Koncern Moderföretag

150
–
–

343

–
–
–
–

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Moderföretaget
(varav pensionskostnad)

Dotterföretag
(varav pensionskostnad)

Koncernen totalt
(varav pensionskostnad)

30 322

6 419

36 741

1)

2)

1)

2)

14 682
(5 315)

3 392
(1 287)

18 074
(6 602)

2010

Löner och
ersättningar

2010

Sociala
kostnader

2009

Löner och 
ersättningar

2009

Sociala
kostnader

26 243

5 006

31 249

12 622
(4 037)

2 684
(1 001)

15 306
(5 038)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 854 (f.å. 271) gruppen styrelse och VD.

Till styrelsens ordförande utgår ingen ersättning.  De förmåner som verkställande direk-
tören har, förutom fast månadslön, är: möjlighet till en årlig resultatbonus om maximalt 
en månadslön, tjänstebil enligt företagsbilpolicy, sjukvårdsförsäkring och pensionsavtal 
enligt PA-KFS samt extra pensionspremie uppgående till 50 - 100 % av ett prisbasbelopp. 
Uppsägningstid från företagets sida är 12 månader och från verkställande direktörens sida 
6 månader. Verkställande direktören har rätt till avgångsvederlag motsvarande 2 årslöner 
vid uppsägning från bolagets sida. 

2) Av koncernens pensionskostnader avser 966 (f.å. 310) gruppen styrelse och VD.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Moderföretaget
Sverige
Dotterföretag
Sverige

Koncernen totalt

2010

79

11

90

varav män

29 %

79 %

35 %

2009

72

11

83

varav män

26 %

71 %

32 %

Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga 
anställda

2010

Styrelse
och VD

2010

Övriga
anställda

2009

Styrelse
och VD

2009

Övriga
anställda

1 492
(96)

876
(58)

2 426
(154)

28 830
(–)

5 543
(–)

34 373
(–)

1 482
(81)

772
(18)

2 254
(99)

24 761
(–)

4 234
(–)

28 995
(–)

Moderföretaget 
(varav tantiem o.d.) 
 
Dotterföretag 
(varav tantiem o.d.) 

Koncernen totalt 
(varav tantiem o.d.) 

Ordinarie styrelseledamöter

Verkställande direktör och andra
ledande befattningshavare

9

11

100%

55%

7

8

100%

50%

2010

Antal på 
balansdagen

2010

Varav män

2009

Antal på 
balansdagen

2009

Varav män

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Moderföretaget

2010 2009

Total sjukfrånvaro

Långtidssjukfrånvaro (andel av total sjukfrånvaro)
Sjukfrånvaro för män
Sjukfrånvaro för kvinnor
Anställda - 29 år
Anställda 30-49 år
Anställda 50 år-

4,5 %

54,5 %
0,6 %
6,2 %
2,6 %
2,2 %

19,1 %

3,6 %

47,2 %
0,5 %
4,6 %
1,2 %
4,1 %
4,3 %

Redovisning av sjukfrånvaro

Moderföretaget

2010 2009

1 797
4 700
2 298
1 273

10 068

1 797
3 455
1 021
6 273

1 806
6 236

550
1 047
9 639

1 806
6 236
1 020
9 062

Not 3 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

koncernen
Balanserade utgifter för dataprogram
Goodwill
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Moderföretaget
Balanserade utgifter för dataprogram
Goodwill
Inventarier, verktyg och installationer

2010 2009

2 232
4 220
6 452

2 232
4 460
6 692

2 232
1 744
3 976

2 232
1 893
4 125

Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter  

Koncernen
Resultat vid försäljning av aktier
Ränteintäkter, övriga

Moderföretaget
Resultat vid försäljning av aktier
Ränteintäkter, övriga

2010 2009

-4 818
-4 818

-4 497
-4 497

-1 404
-1 404

-1 376
-1 376

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen
Räntekostnader, övriga

Moderföretaget
Räntekostnader, övriga

2010 2009

1
–

14 308
14 309

2 686
-14 500
17 020

5 206

Not 6 Bokslutsdispositioner, övriga 

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan 1)
Periodiseringsfond, årets avsättning 
Periodiseringsfond, årets återföring 2)

1) varav avser infusionerat bolag; 0 tkr (f g år 118 tkr).
2) varav avser infusionerat bolag; 0 tkr (f g år 6 500 tkr).
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Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden 

Redovisat värde vid periodens slut

11 000
41 062
52 062

-550
-2 298
-2 848
49 214

–
–
–

–
–
–
–

      Koncern Moderföretag

Not 10  Inventarier, verktyg och installationer
20102010

Koncern KoncernModerföretag
20092009

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Förvärv av dotterföretag 
Fusion av dotterföretag
Avyttringar

9 144
971

2 139
–

-16
12 238

8 672
499

–
–
–

9 171

6 771
2 450

–
–

-77
9 144

4 151
2 450

–
2 148

-77
8 672

20102010
Koncern KoncernModerföretag

20092009
Moderföretag

Ackumulerade avskrivningar 
enligt plan
Vid årets början
Förvärv av dotterföretag 
Fusion av dotterföretag
Avyttringar
Planenlig avskrivning

Redovisat värde 

-6 901
-1 736

–
16

-1 273
-9 894

2 344

-6 475
–
–
–

-1 021
-7 496

1 675

-5 883
–
–

29
-1 047
-6 901

2 243

-3 806
–

-1 678
29

-1 020
-6 475

2 197

Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
 anläggningstillgångar

      Koncern Moderföretag
Vid årets början
Årets nedlagda utgifter 
Färdigställda projekt  

8 831
73 509
-8 831
73 509

581
–

-581
–

Not 12 Andelar i koncernföretag
      2010-12-31 2009-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Inköp
Försäljning
Redovisat värde vid periodens slut

24 218
67 983

-40
92 161

70 698
9 020

-55 500
24 218

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande fordringar
Redovisat värde vid periodens slut

–
–
–

5 800
127 800
133 600

      Koncern Moderföretag

Not 13 Fordringar hos koncernföretag

Förvärvad/internt upparbetad
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Fusion av dotterföretag
Övriga investeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar 
enligt plan
Vid årets början
Fusion av dotterföretag
Planenlig avskrivning
Vid årets slut
Utgående balans

133 248
–

13 812
147 060

-119 265
–

-4 749
-124 014

23 046

133 248
–
–

133 248

-119 265
–

-3 455
-122 720

10 528

133 248
–
–

133 248

-113 029
–

-6 236
-119 265

13 983

123 355
9 893

–
133 248

-107 261
-5 768
-6 236

-119 265
13 983

2009200920102010
Goodwill Koncern KoncernModerföretag Moderföretag

Not 8 Immateriella tillgångar  

Förvärvad/internt upparbetad
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Övriga investeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar 
enligt plan
Vid årets början
Planenlig avskrivning
Vid årets slut
Utgående balans

15 611
2 313

17 924

-13 033
-1 797

-14 830
3 094

 
15 611

2 313
17 924

-13 033
-1 797

-14 830
3 094

14 071
1 540

15 611

-11 227
-1 806

-13 033
2 578

20102010
Balanserade dataprogram Koncern KoncernModerföretag

14 071
1 540

15 611

-11 227
-1 806

-13 033
2 578

20092009
Moderföretag

2010 2009

-10 800
–

-10 800

2 579
2 579

-8 221

2010
-10 322

–
-10 322

258
258

-11 487
690

-10 797

1 008
1 008

-9 789

2009
-11 805

690
-11 115

-351
-351

Not 7 Skatt på årets resultat 

Koncernen
Aktuell skattekostnad
Periodens skattekostnad
Justering av skatt hänförlig till tidigare år

Uppskjuten skattekostnad
Uppskjuten skatt  

Totalt redovisad skattekostnad i koncernen

Moderföretaget
Aktuell skattekostnad
Periodens skattekostnad
Justering av skatt hänförlig till tidigare år

Skatteposter som redovisats direkt mot eget kapital
Moderföretaget
Aktuell skatt i erhållna/lämnade koncernbidrag  

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Årets andel i intresseföretags resultat
Redovisat värde vid periodens slut

2 188
-188

2 000

2 400
–

2 400

      Koncern Moderföretag

Not 14 Andelar i intresseföretag

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

Intresseföretag
/ org nr, säte

Justerat EK 
/ Årets vinst 1)

Andelar
 antal i % 2)

Kapitalandelens 
värde i koncernen

Bokf värde
hos modern

Direkt ägda
Höglandsvind AB
556543-8701, Nässjö 40,0

2 000
-188 2 4002 000

1) Med justerat eget kapital avses den ägda andelen av företagets egna kapital inkl eget 
kapitaldelen i obeskattade reserver. Med årets resultat avses ägarandelen av företagets 
resultat efter skatt inkl eget kapitaldelen i årets förändring av obeskattade reserver. I 
koncernens resultaträkning redovisas resultatandelarna från intresseföretag i två poster. 
Dels resultatet före skatt, inkl eventuella avskrivningar på övervärden, vilket ingår i 
rörelseresultatet och dels andelen i intresseföretagens skatt vilken redovisas tillsammans 
med koncernens skatter.

2) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna 
för totalt antal aktier.

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag / Org nr / Säte
Antal

andelar

100

150 000

200

1 000

100

Ägarandel
i % 

100,0

100,0

20,0

100,0

100,0

Andel av
röster i % 

100,0

100,0

71,4

100,0

100,0

Bokfört
värde

67 263

15 198

9 500

100

100

Kraftaktörerna i Sydvästra Sverige AB, 
556532-1436, Ängelholm

Bixia Energy Management AB, 
556526-6102, Linköping

Bixia Gryningsvind AB, 
556779-5348, Linköping 

Bixia Vind AB, 
556779-5355, Linköping 

Bixia Byggvind AB, 
556785-1208, Linköping

92 161
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Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20102010
Koncern KoncernModerföretag

20092009
Moderföretag

Upplupna elintäkter
Förutbetalda kostnader
för fysiska elinköp
Förutbetalda kostnader
för finansiella elinköp
Övriga poster

514 246

14 480

41 110
8 771

578 607

430 613

14 480

41 110
6 333

492 536

317 571

7 535

2 008
12 539

339 653

317 571

7 535

2 008
12 369

339 483

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande fordringar
Redovisat värde vid årets slut

436
-324
112

436
-324
112

      Koncern Moderföretag

Not 15 Andra långfristiga fordringar

Not 19 Avsättningar för uppskjuten skatt

Obeskattade reserver   

            2010-12-31

8 775
8 775

2009-12-31

12 787
12 787

Not 20 Checkräkningskredit

Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

Koncern        Koncern

700 000
-205 170
494 830

Moderföretag Moderföretag

600 000
-129 761
470 239

500 000
-193 210
306 790

500 000
-193 210
306 790

20102010 20092009

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Löner och 
lönebikostnader
Upplupna kostnader 
för finansiella elkontrakt
Upplupna kostnader 
för elleveranser
Upplupna kostnader 
för elcertifikat
Övriga poster

        Koncern         Koncern

5 774

16 895

81 749

295 021

10 534
409 973

Moderföretag Moderföretag

4 954

16 895

81 749

231 148

2 391
337 137

5 123

12 384

43 827

245 495

31 067
337 896

4 321

12 384

43 827

245 495

31 110
337 137

20102010 20092009

Not 18 Obeskattade reserver 

Ackumulerade avskrivningar utöver plan
Periodiseringsfonder
•  Avsatt vid taxering 2005
•  Avsatt vid taxering 2009
•  Avsatt vid taxering 2010

3 786

–
14 626
14 500
32 912

2010-12-31 2009-12-31

3 787

14 308
14 626
14 500
47 221

Av obeskattade reserver utgör 8 656 (12 419) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten
ingår ej i moderföretagets balansräkning men däremot i koncernens.

Not 17 Eget kapital

Bundna reserverAktiekapital Fritt eget kapital

Koncernen
Vid årets början
Nyemission
Utdelning
Förskjutning mellan bundet
och fritt eget kapital
Årets resultat
Övrigt
Vid årets slut

37 686
5 327

43 013

111 570
–

-11 237

–
100 333

229 522
62 650
-6 030

11 237
16 207

–
313 586

Reservfond Aktiekapital Fritt eget kapital

Moderföretaget
Vid årets början
Nyemission
Mottaget koncernbidrag
Skatteeffekt på koncernbidrag
Utdelning
Årets resultat
Vid årets slut

37 686
5 327

43 013

75 755
–

75 755

229 248
62 650

980
-258

-6 030
24 217

310 807
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Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i Bixia AB för år 2010. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt 
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av 
vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen 
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska 
ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision 
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens 
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande 
direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den 
samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi 
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i 
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger 
oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Linköping den 25 februari 2011

Revisionsberättelse.

Till årsstämman i 
Bixia AB
Org nr 556544-2638
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FrÅn Vänster
Anna Drotz, produktutvecklingschef
Veronica Norén, PA-konsult
Stefan Braun, vd Bixia Energy Management AB
Lena Svensk, verksamhetsutvecklingschef
Tom Istgren, vd Bixia AB
Katarina Andersson, finanschef
Jenny Johnson, marknadschef
Mikael Hansevi, vice vd, förvärvs- och 
integrationschef
Joakim Borén, försäljningschef privatmarknad
Mona Kjellberg, vd-sekreterare
Claes-göran Olson, controller

saknas pÅ bild
Flemming Christoffersen, försäljningschef 
företagsmarknad

öVre raden FrÅn Vänster
Leif Tollén, styrelseledamot Tekniska Verken i Linköping 
AB (publ)
Peter Forssman, finansdirektör Tekniska Verken i 
Linköping AB (publ)
greger Phalén, vd Nässjö Affärsverk AB
Per Österberg, styrelseordförande Växjö Energi AB/ 
vice styrelseordförande Bixia AB
Stig Bertilsson, styrelseordförande Borgholm Energi AB
Nils Danred, styrelseordförande Södra Halland Krafts 
ek. för. 
Per Alm, vd Oxelö Energi AB
Klas gustafsson, vd Mjölby-Svartådalen Energi AB
Håkan Eriksson, vd Bjäre Krafts ek. för. 
Tommy Karlsson, vd Södra Hallands Krafts ek. för. 
Sten-Åke Andersson, styrelseordförande 
Mjölby-Svartådalen Energi AB

nedre raden FrÅn Vänster
Tom Istgren, vd Bixia AB
Anders Jonsson, koncernchef Tekniska Verken i 
Linköping AB (publ)
Ann-Marie Ståhlberg, vd Växjö Energi AB
gösta gustavsson, styrelseordförande Tekniska Verken 
i Linköping AB (publ)
göte Eriksson, styrelseordförande Oxelö Energi AB
Benny Wennberg, vd Borgholm Energi AB
 
saknas pÅ bild
Jan Öhlin, vice vd Nässjö Affärsverk AB
gunnar Ekman, styrelseordförande Bjäre Krafts ek. för. 
Boo Fagerström, personalrepresentant
 

ledningsgruppen
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Huvudkontor, Linköping
Brogatan 1, Box 1510
581 15 Linköping
Telefon: 013-20 90 50
Telefax: 013-20 80 33
info@bixia.se
kundservice.lkpg@bixia.se

Bixia Energy Management
Vallgatan 8
352 34 Växjö
Telefon: 0470-70 33 77
Telefax: 0470-70 33 99
info@bixia.se

bjäre
Kraftgatan 4, Box 1054
269 21 Båstad 
Telefon: 0771-380 390
Telefax: 0771-380 391
kundservice.bjare@bixia.se

borgholm
Badhusgatan 4, Box 55
387 21 Borgholm
Telefon: 0485-883 00
Telefax: 0485-127 20
kundservice.borgholm@bixia.se

göteborg
St. Nygatan 31
411 08 Göteborg
Telefon: 0771-12 12 00
info@bixia.se

Katrineholm
Djulögatan 17, Box 13
641 21 Katrineholm
Telefon: 0150-579 20
Telefax: 0150-579 40
kundservice@keab.se 

laholm
Storgatan 7A, Box 63
312 21 Laholm 
Telefon: 0771-380 390
Telefax: 0771-380 391
kundservice.laholm@bixia.se

Ljungby
Vislandavägen 1, Box 262
341 25 Ljungby
Telefon: 0372-78 95 70
Telefax: 0372-834 43
kundservice.ljungby@bixia.se

Mjölby
Industrigatan 6b, Box 510
595 29 Mjölby
Telefon: 0142-855 85
Telefax: 0142-137 05
kundservice.mjolby@bixia.se

Norrköping
Söderleden 106
602 28 Norrköping
Telefon: 011-16 01 61
Telefax: 011-16 20 96
info@bixia.se

nässjö
Tullgatan 2
571 80 Nässjö
Telefon: 0380-51 70 40
Telefax: 0380-51 70 02
kundservice@bixia.se

Oxelösund
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund
Telefon: 0155-388 40
Telefax: 0155-388 01
kundservice.oxelosund@bixia.se

sandviken
Gävlevägen 96, Box 91
811 21 Sandviken
Telefon: 026-24 20 99
Telefax: 026-27 53 82
kundservice.sandviken@bixia.se

Stockholm
World Trade Center, Kungsbron 1
111 22 Stockholm
Telefon: 08-24 96 18/19
Telefax: 08-24 96 20
info@bixia.se

Trollhättan
Kungsgatan 45, Box 100
461 23 Trollhättan
Telefon: 0520-47 61 00
Telefax: 0520-47 62 10
kundservice@bixia.se

uddevalla
Kungsgatan 35, Box 534
451 21 Uddevalla
Telefon: 0522-64 50 00
Telefax: 0522-64 50 10
kundservice@bixia.se

Västervik
Strandvägen 1B
593 30 Västervik
Telefon: 0490-25 86 86
Telefax: 0490-25 86 89
kundservice@bixia.se

Växjö
Kundservice, Kvarnvägen 35
352 41 Växjö
Telefon: 0470-70 33 33
Telefax: 0470-143 35
kundservice.vaxjo@bixia.se

ängelholm
Långskeppsgatan 1, Box 1114
262 22 Ängelholm
Telefon: 0771 380 390
info@bixia.se

www.bixia.se
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