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Verksamhetsberättelse 2012
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iNNeHÅll

på omslaget illustreras var Bixia prowin aB 
våren 2013 har sin vindkraft sverksamhet. 
De vindkraft verk som illustreras ifyllda är 
befi ntliga verk som är i produkti on eller 
har beställts under 2012. De linjerade 
illustrati onerna visar vindkraft verk under 
olika stadier av projektering.
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nYcKelTAl 2012 BiXiA PROWin (MnKR) 
Levererad volym (Mwh)
omsätt ning
resultat eft er fi nansiella poster
Soliditet, % 
avkastning eK, % 

25 105
 10

1
38

1

2012

Ägare: Bixia AB 2012

Ägarstruktur: Bixia AB 2012

tekniska verken i Linköping aB
Växjö energi aB
Mjölby Svartådalen energi aB
Bjäre Kraft ek för 
Södra hallands Kraft ek för
nässjö affärsverk aB
Sandviken energi aB
oxelö energi aB
Borgholm energi aB
alvesta energi aB

54,34 %
14,60 % 

6,57 %
5,61 %
5,61 %
4,37 %
3,77 %
2,19 %
1,81 %
1,15 %

0    10    20   30   40   50   60

Bixia energy Management
100 %

Bixia aB

Sjöbo energi aB
100 %

Ägarstruktur: Bixia proWin AB 2012

Ägare: Bixia proWin AB 2012

tekniska verken i Linköping aB
Växjö energi aB
Mjölby Svartådalen energi aB
Bjäre Kraft ek för 
Södra hallands Kraft ek för
nässjö affärsverk aB
Sandviken energi aB
oxelö energi aB
Borgholm energi aB
alvesta energi aB

45,00 %
17,58 % 

7,91 %
6,75 %
6,75 %
5,26 %
4,54 %
2,64 %
2,18 %
1,38 %

0    10    20   30   40   50   60

Bixia Gryningsvind aB
20 %

Bixia prowin aB

Bixia Vind aB
50 %

höglandsvind aB
100 %

Bixia Byggvind aB
100 %

Bixia Fryksdal energi aB
100 %
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VD har orDet

Offensiv utbyggnad av förnybar el 
med kunden som partner
Klimathotet är en av våra största utmaningar genom historien. alla kan vi vara med och påverka 
framtiden genom att göra val och förändra beteenden. Det är svårt att tänka sig ett liv utan el och 
säkert ingenting att sträva efter för de flesta. Idag kommer cirka hälften av den el vi använder i Sverige 
från förnybara källor. Det är tio procent mer än för tio år sedan, men fortfarande inte tillräckligt för att 
den förnybara elen ska räcka till alla.

Detta faktum var utgångspunkten när Bixia för ett antal år sedan 
valde att gå in i produktionsledet. Vi ville helt enkelt ta vårt ansvar 
och vara med och bygga ut den förnybara elen. Tillsammans med 
våra kunder är vi med och tillför ny förnybar el i det Nordiska 
systemet. 
 Med mer förnybart i systemet blir vi mindre beroende av kol 
och olja vilket även ger lägre elpriser. 

Full fokus och stor projektportfölj
Under 2012 tog vi ett steg till och samlade all vår produktion 
och projektering av förnybar el i Bixia ProWin. Här kan vi med 
fullt fokus och full kraft satsa på att bygga ut den förnybara elen 
tillsammans med våra kunder. Vid årsskiftet 2012/2013 hade vi 
totalt tolv vindkraftverk i bruk som vi samäger med kunder, där vi 
på Bixia ProWin står för drift och underhåll. Redan under nästa år 
planerar vi att bygga ytterligare ett tiotal verk. 
 Att bygga vindkraft är en lång process. Det tar i genomsnitt fem 
år från start tills kraftverket tas i bruk. Och det kan hända mycket 
under de åren. Därför är det viktigt att ha flera projekt på gång 
parallellt. Där har vi på Bixia ProWin lyckats väl med vår projekt-
portfölj på 50 vindkraftverk med riktigt bra vindlägen. 

Miljösmart till en lägre kostnad
Vi har också ett unikt koncept där vi erbjuder kunderna delägar-
skap samtidigt som vi sköter drift och underhåll. Genom att äga 
klimatriktig elproduktion för egen elanvändning får kunderna 
inte bara lägre elkostnad. Med vår nettodebiteringstjänst utgår 
energiskatten, så länge det inte är fråga om yrkesmässig leverans. 
Det är ett konkret sätt att tillsammans med kunderna göra skillnad 
för miljön, utan extra kostnader.
 Trots att elpriserna varit låga under det gångna året är intresset 
för vindkraft fortsatt stort.  Trenden går mot att allt fler vill ta ett 
aktivt miljöansvar och samtidigt vill man bli mer självförsörjande 
och oberoende. Det här är en del i elmarknadens strukturomställ-
ning som vi på Bixia ProWin i högsta grad är med och bidrar till. 
2012 blev ett nytt rekordår för vindkraften i Sverige och vi på Bixia 
ProWin kommer, tillsammans med våra kunder, se till att 2013 blir 
ännu ett år med mer förnybar elproduktion. 

4 BIXIa prowIn VerKSaMhetSBerÄtteLSe 2012|
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VD har orDet

tom Istgren, vd Bixia aB 

och Bixia prowin aB      

Foto: Martina wärenfeldt
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Kundproducerad vindkraft 
– en viktig del i elmarknadens 
strukturomställning
torbjörn tengstrand är affärsområdeschef för produktion på Bixia och arbetar sedan april 2012 vidare 
med vindkraften i Bixia prowin. Det finns få personer med så lång erfarenhet inom vindkraft som 
torbjörn. Med en bakgrund som ingenjör och ekonom har han ägnat över 20 år åt vindkraft och det 
är teknikintresset tillsammans med miljöengagemanget som driver honom. Under det första året i 
Bixia prowin har han tillsammans med övriga medarbetare och kunder upphandlat sju vindkraftverk. 
planen är att bygga ytterligare ett 50-tal vindkraftverk de närmaste fem åren. 

proDUKtIon
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– Vindkraft har funnits kommersiellt sedan 1980-talet och mitt 
intresse väcktes 1992, då jag insåg att här finns potential. Sedan 
dess har vindkraften varit en stor del av mitt liv, bland annat var 
jag med och satte upp ett av Mjölby kommuns första vindkraft-
verk. En del spelar golf, andra bygger vindkraft, säger Torbjörn. 
 Sedan Torbjörn började på Bixia för fyra år sedan arbetar han 
professionellt med sitt största intresse. Tillsammans med två med-
arbetare och ett par konsulter och i nära samverkan med övriga 
på Bixia driver han utvecklingen av vindkraften inom koncernen 
framåt. Han är engagerad i hela processen, från att lokalisera 
tänkbar plats för kraftverket till tillståndsansökningar, förankring, 
projektering, upphandling och drift. 
 – Det är många faser i uppbyggnaden av ett vindkraftverk och 
alla faser har sina utmaningar. Under det första året inom Bixia 
ProWin har vi tillsammans med våra kunder handlat upp 7 vind-
kraftverk varav fem som tas i drift i början på 2013, säger Torbjörn. 

Tillsammans med kunderna
Affärsidén inom Bixia ProWin är att producera förnybar el tillsam-
mans med kunderna.
 – Den helhet som Bixia erbjuder är unik och i vårt koncept finns 
det bara vinnare. Vi bygger kraftverken tillsammans med våra 
kunder som blir delägare. Sedan driver vi och förvaltar verken, 
säger Torbjörn. 
 Bixia har märkt ett ökat intresse för att producera sin egen el, 
både bland företag och bland privatpersoner. 
 – Intresset har ökat eftersom det helt enkelt är lönsamt att pro-
ducera sin egen el. Dessutom vill allt fler ta miljöansvar och bidra 
till att den förnybara produktionen byggs ut. Som företag kan det 
också vara ett sätt att stärka sitt varumärke genom att ta ansvar, 
säger Torbjörn. 

Kommande generations vindkraft
Under 2012 producerade den svenska vindkraften 7,2 TWh, vilket 
motsvarar mer än 5 procent av elanvändningen i landet. För 2013 
beräknar Svensk Vindenergi att vindkraftproduktionen kommer 
att öka med 36 procent till 9,7 TWh. 
 – Vindkraften växer fortare än man kunnat tro för bara några år 
sedan. Min bedömning är att den utan tvekan kan öka till 
20-25 procent av elanvändningen. En förutsättning är då att el-
näten byggs ut så att överföringskapaciteten ökar. Idag är det ofta 
elnätet som begränsar oss, säger Torbjörn. 

Hittills har många kraftverk byggts i södra delen av landet men 
allt fler börjar byggas längre norrut. Bixia planerar att bygga 18 
verk i Sunne de kommande åren, där det är helt annan terräng än i 
exempelvis Skåne och på Östgötaslätten. 
 – I Sunne handlar det om att bygga i skog och kuperad terräng, 
det har man inte gjort så länge och det kräver vindkraftverk med 
annan prestanda. De behöver vara högre och ha ett större rotor-
blad. Där är det nästa generations vindkraftverk som projekteras. 
De kan producera upp till  dubbelt så mycket el som dagens kraft-
verk kan, säger Torbjörn.  

Vind, sol och effektivisering
Vindenergi kommer dock inte att vara den enda energikällan för 
framtiden enligt Torbjörn.  Bixia var tidigt ute med att paketera 
och erbjuda solel till kunderna och intresset för sol som energi-
källa har ökat det gångna året. Torbjörn tror att solel kommer 
att få en viktigare roll i framtiden, trots att vi lever i ett relativt 
solfattigt land. Men den viktigaste parametern i arbetet med 
att minska koldioxidutsläppen är enligt Torbjörn att jobba med 
energieffektivisering. 
 – Vi kommer alltid att behöva producera el och då gäller det att 
bygga ut den förnybara produktionen. Men det finns en oerhörd 
potential i att jobba med energieffektivisering och där har vi bara 
sett början än, säger han. 

50 nya vindkraftverk 
Visionen för Bixia ProWin är att tillsammans med kunderna bygga 
ut den förnybara elproduktionen och efterfrågan hos kunderna är 
stor. Torbjörn får ett 50-tal förfrågningar per år, ofta kommer de 
från markägare. 
 – Bixia har sedan lång tid en god kontakt med småskaliga 
producenter. Många av dem är markägare som kanske har ett bra 
vindläge som de vill utnyttja och då är det naturligt för dem att 
ringa oss. Då gör vi en första screening för att se om platsen har 
potential. Det kan ta ett antal år från det första samtalet till att ett 
vindkraftverk tas i bruk, därför gäller det att ha många bollar i 
luften under den första fasen, säger Torbjörn. 
 Bixia ProWin har som mål att tillsammans med sina kunder 
bygga omkring 25-50 nya vindkraftverk de kommande 5 åren.

proDUKtIon

Vy från maskinhuset i ett av vindkraftverken i Fredriksdal, en Siemens 2,3 Mw med strålande utsikt när maskinhustaket är uppfällt.         Foto: oscar Björnsson
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Allmänt om verksamheten
Bixia ProWin AB påbörjade sin verksamhet under 2012. Den 
huvudsakliga verksamheten är att uppföra, driva och förvalta 
vindkraftsproduktion. Bolaget kapitaliserades för att kunna möta 
närliggande finansieringsbehov och delades vid samma tidpunkt 
ut till delägarna, Pro Rata. Därefter ändrades ägarfördelningen i 
Bixia ProWin så att bolaget inte konsolideras inom någon koncern. 
Förändringen av ägandet i bolaget skedde genom inbördes 
överlåtelse av aktier mellan ägarna i Bixia AB.   
     
Följande energibolag är delägare till Bixia ProWin, Tekniska 
Verken i Linköping AB (publ), Mjölby-Svartådalen Energi AB, 
Borgholm Energi, Bjäre Kraft, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, 
Södra Hallands Kraft, Växjö Energi, Sandviken Energi samt 
Alvesta Energi.      
 
Bixia ProWin arbetar systematiskt för ständig förbättring. Bixia 
ProWinkoncernen 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, säkerställa styrning och kontroll 
samt uppnå skalfördelar.

Förnybar produktion
Efter den 1 april sker all produktion av förnybar energi i koncer-
nen Bixia ProWin (bestående av dotterbolagen; Bixia Vind 
AB (publ), Bixia Gryningsvind AB, Bixia Byggvind AB, Bixia 
Fryksdals Energi AB och Höglandsvind AB). Ledning och resurser 
hanteras samordnat mellan systerkoncernen Bixia AB och Bixia 
ProWin AB.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 
100 127 949, disponeras enligt följande: 
  
Balanseras i ny räkning
  100 128
 Summa 100 128

Av koncernens fria egna kapital, 102 728 tkr föreslås 4 713 tkr bli 
överfört till bundna reserver.

Övriga vinstdispositioner
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer.

Förvaltningsberättelse
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ResulTATRäKning - KOnceRnen
Belopp i tkr Not 2012-02-15 – 2012-12-31
nettoomsättning

aktiverat arbete för egen räkning

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

energi, råvaror och material

Övriga externa kostnader

avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

ränteintäkter och liknande resultatposter

räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Minoritetens andel i årets resultat

Årets resultat

 

1

2

8 746

974

592

10 312

-139

-3 108

-5 471

1 594

1 429

-2 080

943

943

-609

1 455

1 789

BAlAnsRäKning - KOnceRnen
Belopp i tkr Not 2012-12-31
tillGÅNGAr 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Inventarier, verktyg och installationer 

pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

 

Finansiella anläggningstillgångar 

Uppskjuten skattefordran 

andra långfristiga fordringar 

 

summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Skattefordringar 

Övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 

Kassa och bank 

summa omsättningstillgångar 

suMMA TillgÅngAR 

3

4

5

8

114 719

444

68 327

183 490

4 262

1 456

5 718

189 208

14

5 820

2 176

8 010

89 926

97 936

287 144
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ResulTATRäKning - MOdeRFÖReTAgeT 
Belopp i tkr Not 2012-02-15 – 2012-12-31
nettoomsättning

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

resultat från andelar i koncernföretag

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Årets resultat

2

1 373

1 373

-1 080

293

10

2 026

-297

2 032

-505

1 527

-399

1 128

BAlAnsRäKning - KOnceRnen
Belopp i tkr Not 2012-12-31
egeT KAPiTAl OcH sKuldeR

Eget kapital

Bundet eget kapital

aktiekapital

Bundna reserver

Fritt eget kapital

Fria reserver

Årets resultat

Minoritetsintresse

Avsättningar

avsättningar för uppskjuten skatt

Långfristiga skulder

Övriga skulder

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

Leverantörsskulder

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

suMMA egeT KAPiTAl OcH sKuldeR

9

12

1 000

4 713

5 713

100 939

1 789

102 728

108 441

38 922

3 512

3 512

103 680

103 680

20 800

1 464

4 970

3 094

2 261

32 589

287 144

sTälldA säKeRHeTeR OcH AnsVARsFÖRBindelseR - KOnceRnen
Belopp i tkr 2012-12-31
ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga
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BAlAnsRäKning - MOdeRFÖReTAgeT
Belopp i tkr Not 2012-12-31
tillGÅNGAr

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

andelar i koncernföretag

Fordringar hos koncernföretag

summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

summa omsättningstillgångar

suMMA TillgÅngAR

6

7

29 827

86 920

116 747

116 747

1 316

36

17

1 369

10 497

11 866

128 613

sTälldA säKeRHeTeR OcH AnsVARsFÖRBindelseR - MOdeRFÖReTAgeT
Belopp i tkr 2012-12-31
ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

BAlAnsRäKning - MOdeRFÖReTAgeT
Belopp i tkr Not 2012-12-31
egeT KAPiTAl OcH sKuldeR

Eget kapital

Bundet eget kapital

aktiekapital (1 000 000 aktier)

Fritt eget kapital

Balanserad vinst

Årets resultat

Obeskattade reserver

periodiseringsfonder

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

suMMA egeT KAPiTAl OcH sKuldeR

9

10

11

1 000

1 000

99 000

1 128

100 128

101 128

505

505

20 000

20 000

4 000

41

420

388

1 073

1 058

6 980

128 613
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noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Koncernen

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

2012-02-15 – 2012-12-31

2012-02-15 – 2012-12-31

-5 352
-120

-5 472

Not 2 skatt på årets resultat

Koncernen
Aktuell skattekostnad (-)[/skatteintäkt (+)]

periodens skattekostnad [/skatteintäkt]
Justering av skatt hänförlig till tidigare år

Uppskjuten skattekostnad (-) [/skatteintäkt (+)]
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Uppskjuten skatt till följd av förändringar av skattesatser 

Totalt redovisad skattekostnad i koncernen

2012-02-15 – 2012-12-31
Moderföretaget
Aktuell skattekostnad
periodens skattekostnad
Total redovisad skattekostnad i moderföretaget

-399
-399

-494
-134
-628

166
-147

19
-609

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Förvärv av dotterföretag
avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Förvärv av dotterföretag
avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

Redovisat värde vid periodens slut

      Koncern

–
131 987

-250
131 737

-11 688
22

-5 352
-17 018
114 719

Moderföretag

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFnar 2008:1 Årsredovisning i mindre 
aktiebolag (K2-reglerna).

Värderingsprinciper m m
tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

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

Skatt
Företaget tillämpar BFnar 2001:1 Inkomstskatter. 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 skatteef-
fekt 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.

Redovisning av intäkter
Intäktsredovisning sker, i enlighet med rr 11 Intäkter,  i takt med att väsentliga risker och 
förmåner som är förknippade med företagets varor överförts till köparen.

Koncernuppgifter
Företaget är intresseföretag till tekniska Verken i Linköping aB, org nr 556004-9727 med 
säte i Linköping (ägarandel 45 %). Övriga aktier ägs av nio andra energibolag. 

höglandsvind aB, org nr 556543-8701, Bixia Byggvind aB, org nr 556785-1208, och Bixia 
Frydals energi aB, org nr 556884-4830 är helägda dotterbolag. Dotterbolagen Bixia Vind 
aB, org nr 556779-5355, ägs till 50 % och Bixia Gryningsvind aB, org nr 556779-5348, ägs 
till 20 %.

av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 % av inköpen och 36 % av
försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.

Not 4 inventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Förvärv av dotterföretag

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Förvärv av dotterföretag
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden 

Redovisat värde vid periodens slut

Moderföretag

–
–
–

–
–
–
–
–

      Koncern

–
950
950

–
-386
-120
-506
444

Antal andelar

6 000
200

5 000
1 000

Andel i %

100,0
20,0
50,0

100,0

Bokfört värde

19 307
9 500

920
100

29 827

Not 6 Andelar i koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Inköp
Redovisat värde vid periodens slut

spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag / Org nr / Säte

höglandsvind aB, 556543-8701, Linköping
Bixia Gryningsvind aB, 556779-5348, Linköping
Bixia Vind aB, 556779-5355, Linköping
Bixia Byggvind aB, 556785-1208, Linköping

    2012-12-31

–
29 827
29 827

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende   
 materiella anläggningstillgångar

Vid årets början
Förvärv av dotterföretag
Investeringar

      Koncern

–
11 221
57 106
68 327

Moderföretag

–
–
–
–
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Not 9 Andra långfristiga fordringar

Koncernen
Vid årets början
Inbetalning av aktiekapital
aktieägartillskott, erhållna 
Utdelning
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital
Årets resultat
Vid årets slut

Moderföretaget
Vid årets början
Inbetalning av aktiekapital
aktieägartillskott, erhållna
Årets resultat
Vid årets slut

Aktiekapital 

–
1 000

1 000

Aktiekapital 

–
1 000

1 000

Bundna reserver

–

4 713

4 713

Reservfond 

–

–

Fritt eget kapital

–

105 672
-20

-4 713
1 789

102 728

Fritt eget kapital

–

99 000
1 128

100 128

Not 8 Andra långfristiga fordringar

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

      Koncern

–
1 456
1 456

      Moderföretag

–
–
–

Not 7 Fordringar hos koncernföretag

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

2012-12-31

–
86 920
86 920

Not 10   Obeskattade reserver Not 11   skulder till koncernföretag, långfristiga

Not 12   Övriga skulder, lång- och kortfristiga

periodiseringsfonder
•  avsatt vid taxering 2013

Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

2012-12-31

505
505

Moderföretag 

20 000

      Koncern

103 680

      Moderföretag

–
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reVISIonSBerÄtteLSe



Värt att  veta om vindkraft 
ett  vindkraft verk på 2 Mw kan försörja cirka 1300 
hushåll med el.
Vindkraft en producerar som mest under årets kalla 
månader, när elbehovet är som störst.
ett  modernt vindkraft verk möjliggör en minskning av 
koldioxidutsläpp med 5000 ton.
eft er sju månader har ett  vindkraft verk producerat 
lika mycket energi som gått  åt vid ti llverkningen.
priset på el producerad med vindkraft  har sjunkit 
med 80 procent sedan 80-talet.
Svensk vindel kan bidra ti ll minskade utsläpp i 
europa samti digt som den genererar 
exporti nkomster ti ll Sverige.

Källa: Svensk Vindenergi 



Bixia proWin AB
Brogatan 1    
Box 1510 
581 15 Linköping

telefon 013 – 20 90 50     
info@bixia.se     
www.bixia.se


