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VD har ordet
Sol till alla - en rättvisefråga

2020 kommer för de flesta för alltid att vara
förknippat med covid-19, rekommendationer
och riktlinjer för att minska smittspridning,
avsaknad av socialt umgänge och möjlighet
att träffa nära och kära. Även Linde energi har
på olika sätt anpassat verksamheten. Men det
ska vi inte lägga så mycket fokus på här.

Närvaro
Trovärdighet
Vilja

Istället ska vi fokusera på ett händelserikt år
för Linde energi, som bland annat innefattar
spillvärmerekord, en energigivande julklapp
och Örebro läns största markförlagda solpark
- Solhagen i Torphyttan.
Solel är idag en konkurrenskraftig källa för elproduktion. Vi har länge tittat på att investera
i en solpark och den 11 maj 2020 sattes spaden äntligen i marken. Sedan gick det snabbt.
Redan innan midsommar producerade Solhagen första hålbara kilowattimmarna solel.

Vi gör det rent utsagt enkelt för våra kunder
att satsa på lokal- och förnybar elproduktion,
samtidigt som de bidrar till en hållbar framtid.
Och visst är intresset för solenergi stort ute i
stugorna. I skrivande stund är nästan 70 pro-

”Som energiproducent har vi ett större ansvar”
Vår devis har från början i projektet varit
”sol till alla” och att den energi som produceras i Solhagen ska vara tillgänglig för våra
kunder. Därför lanserade vi en innovativ
affärsmodell, som innebär att våra kunder ges
möjlighet att abonnera på en eller flera av
Solhagens drygt 1 400 solpaneler.
Att abonnera på solpaneler är ett utmärkt
alternativ till en egen solcellsanläggning, då
det ger alla möjlighet att satsa på solel. Vi på
Linde energi tar hand om hela projektet, från
bygge till drift och underhåll. Det innebär att
Solhagen inte enbart bidrar till den ekologiska
hållbarheten, vi gynnar även den sociala hållbarheten ur ett rättviseperspektiv.

cent av Solhagen abonnerad, både av företag
och privatpersoner.
Solhagen är en viktig pusselbit i vår hållbarhetsresa, där vi arbetar långsiktigt och medvetet med att öka vår produktion av förnybar
el. Dessutom är det ett steg i helt rätt riktning
för att vi ska kunna fortsätta bidra till att bygga ett Bergslagen för framtiden och nå vårt
nationella mål om ett fossilfritt Sverige.
Som energiproducent har vi ett större ansvar
än att enbart leverera el och värme till bostäder, företag och samhällsfunktioner. Det
handlar om hur vi hanterar vår produktion
och vilka värderingar som styr oss framåt.
Jens Isemo, vd Linde energi

Om Linde energi
Linde energi erbjuder energi för ljus, kraft och
värme till Bergslagen. Med hållbara lösningar och personlig närvaro ger vi våra kunder
den bästa servicen. Vi ägs till 100 procent av
Lindesbergs kommun.
Linde energis verksamhet är bred och utgår ifrån fyra huvudområden: eldistribution,
elproduktion, värme och kyla samt energihandel.
Idag har vi fem egna vattenkraftverk och
Örebro läns största markförlagda solpark.
Vi ansvarar för trygg och säker eldistribution
till nästan 12 000 kunder i Lindesberg, Fanthyttan, Frövi, Fellingsbro och Närkes Kil med
omnejd.
Vi levererar fjärrvärme i Lindesberg, Vedevåg,

Frövi, Guldsmedshyttan och Storå till drygt
1 000 kunder.
Värmen består till största delen av spillvärme, energi som annars går förlorad, från
BillerudKorsnäs i Frövi och Baettr i Guldsmedshyttan.
Vi levererar även fjärrkyla och processånga till
lokala företag och offentliga verksamheter.
Vi bedriver dessutom energihandel och
erbjuder energitjänster, som lösningar för
egen solelproduktion och laddning av elbilar.
Vi satsar på ny teknik och smarta initiativ för
att ständigt minska vår klimatpåverkan. På så
vis skapar vi hållbara lösningar för att alla ska
kunna leva, jobba och utvecklas i Bergslagen.
Idag och imorgon.
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Vad är hållbarhet?
”En hållbar utveckling är en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov.” Begreppet har sin
grund i Brundtlandrapporten, Our Common
Future, från 1987.

I det sociala perspektivet återfinns aspekter
som jämlikhet, ett inkluderande och tolerant
samhälle, rättvisa, rättigheter, hälsa och välbefinnande. Med andra ord hållbarhet utifrån
individens behov.

Våra behov kommer grovt ur tre olika
perspektiv: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Ekonomi handlar om att hushålla med resurser. En hållbar ekonomisk utveckling är att
skapa välstånd och att bidra till att även kommande generationer kan ha det bra.

Alla perspektiven är integrerade och påverkar
varandra. Det är vårt gemensamma intresse
och vårt gemensamma ansvar att värna en
hållbar utveckling, helt enkelt eftersom vi alla
bor på samma planet.

Linde energi har en lång tradition av att arbeta systematiskt med miljö- och arbetsmiljöfrågor. Vi har under det senaste decenniet
genomfört en rad klimatreducerande åtgärder med drastiskt minskade utsläpp som följd.

Vår miljö är grunden för allt. Naturen ger oss
resurser i form av föda, material och energi.
Tyvärr tar vi idag ut för mycket resurser från
vår planet. Vår konsumtion och livsstil behöver minska för att vara hållbar.

Glädjande ser vi under samma period en god
tillväxt där vi levererat ett positivt ekonomiskt
resultat till ägaren, Lindesbergs kommun.

Miljömässig hållbarhet handlar om att vi ser
till att naturen kan återhämta sig av egen kraft
och att vi inte frestar på ekosystemen genom
att förorena och förstöra.

För oss innebär hållbarhet att framtidssäkra
verksamheten för våra kunder och samhället
med hänsyn till miljön och naturen. Vi har en
långsiktigt hållbar affärsidé och en fantastisk
möjlighet att göra skillnad på riktigt.

Social

Miljömässig

Ekonomisk

Globala målen

Klimatlagen

2015 beslutade FN om 17 globala mål för hållbar utveckling med tre perspektiv;
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Med FN:s Globala hållbarhetsmål och Klimatavtalet i Paris som grund driver politiken på
mot ett mer hållbart samhälle och ett stort
riktat fokus på att minska klimatpåverkan.

FN:s Globala mål är den mest ambitiösa
agendan för hållbar utveckling som världens
länder någonsin antagit. Målen syftar till att
fokusera arbetet mot att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:
• att avskaffa extrem fattigdom
• att minska ojämlikheter och orättvisor
• att främja fred och rättvisa
• att lösa klimatkrisen
Linde energi arbetar aktivt med de globala
målen och arbetar långsiktigt med att uppnå
hållbara resultat inom alla tre perspektiv.
Vi genomför kontinuerlig omvärldsbevakning
för att bättre förstå framtida krav och förbereda oss för framtida utmaningar.

Riksdagen har beslutat om en Klimatlag
(2017) och tydligare styrning och uppföljning
av den nationella politiken. Målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser.
Linde energi står bakom Uppvärmningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft.
Vi har även antagit Fossilfritt Sveriges utmaningar kring solenergi och tjänstebilar.
Vi på Linde energi investerar långsiktigt i den
lokala infrastrukturen, satsar kontinuerligt på
att förbättra vår egna effektivitet samt strävar
mot att vår verksamhet ska bli helt fossilfri till
år 2025.
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Vår strategi
Linde energi är en avgörande drivkraft i Bergslagen
genom morgondagens energilösningar
Linde energis vision lyder:
”Linde energi är en avgörande drivkraft i
Bergslagen genom morgondagens energilösningar”.

möjligheter att bli och vara engagerade tillsammans.

Hållbarhet påverkar alla olika funktioner i vårt
bolag. Att ta ansvar för den påverkan vår verksamhet har är en självklarhet och något vi
prioriterar i alla led.

Vår vision, arbetsmiljöpolicy och hållbarhetspolicy visar vägen. Vi har en väl förankrad
säkerhetskultur och arbetar riskförebyggande. Vårt mål är att arbeta hållbart, genom
att investera i modern teknik och stabila och
miljösäkra processer.

Vi har därför involverat hela organisationen i
vårt hållbarhetsarbete, i syfte att skapa bättre

Under 2020 rapporteras våra framsteg och
klimatavtryck. Vårt största fokus ligger på

klimatet och en strävan att bli fossilfria genom att fokusera på nyckelområden
som att använda återvunnen värme, en
bränslemix av biobränslen för produktion,
drifteffektivitet, minskad miljöpåverkan,
hälsa och säkerhet samt öppenhet.
Hållbarhetsinitiativ ger ofta en ekonomisk,
miljömässig och social avkastning på investering. Linde energis hållbarhetsstrategi bidrar
till att vi är en avgörande och attraktiv kraft i
Bergslagen, både som aktör och arbetsgivare.

Väsentlighetsfrågor
Vi arbetar mot målet att ytterligare minska våra fossila utsläpp för värmeverksamheten, som
idag är 99 procent fossilfri. Vi tar sedan 2019 ett helheltsgrepp och arbetar systematiskt med
förbättringar enligt Ecovadis hållbarhetsindex.
Våra prioriterade hållbarhetsfrågor framgår av tabellen.
Ekonomi

Socialt

Miljö

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Koppling till globala mål

Mål i affärsplan

Perspektiv i affärsplan

Hållbar utveckling i samhället

Mål 17

Vision, vara en motor för hållbarhet i
det lokala samhället

Utveckling

Ekonomi i balans

Mål 8

> 10% avkastning på eget kapital

Ekonomi

Leveranssäkerhet

Mål 9

> 99% tillgänglighetsfaktor

Kvalitet

Säker arbetsplats

Mål 3

0 olyckor

Medarbetare

Nöjda medarbetare (NMI)

Mål 5, 8, 10

> 80

Medarbetare

Nöjda kunder (NKI)

Mål 11

> 80

Kund

Fossilfritt

Mål 7, 13

100 % år 2025

Utveckling

Resurseffektivitet

Mål 6, 12

Effektiv användning av
energi och resurser

Utveckling

Mål 15

Elproduktion moderna miljövillkor

Utveckling

Biologisk mångfald
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Intressenters engagemang
Vi är lyhörda och öppna för våra intressenters tankar, åsikter, argument och engagemang. Att lyssna och ta in vår omvärld hjälper oss att bli ännu bättre.
Våra intressenter är helt enkelt vår omvärld,
exempelvis kunder, medarbetare, ägare,
kommuninvånare, leverantörer, myndigheter,
universitet och skolor samt bransch- och intresseorganisationer.
Vi kommunicerar dagligen med våra intressenter i olika kanaler. Det kan handla om allt
från kunddialog via telefon eller upphandling av en ny leverantör, till studiebesök av
en skolklass, styrelsemöte eller månadsmöte
med våra medarbetare.

Förutom den dagliga kontakten möter vi våra
intressenter genom mer riktade undersökningar och dialoger.
Under 2019 genomförde vi dels en kundnöjdhetsundersökning (NKI) och en medarbetarundersökning (NMI). Dessa riktade insatser
genomförs vartannat år.
Kunders och medarbetares synpunkter är
nämligen enormt viktiga i vårt utvecklingsoch förbättringsarbete.
Sammantaget uppfattas och associeras
Linde energi med beskrivningar som:
”fungerar bra”, ”är lokala” och ”miljövänliga” i
dessa undersökningar. Synen är samstämmig
hos både kunder och medarbetare.

Strategidagar
Ledningsgruppen och, det vi kallar, den utökade chefsgruppen, begav sig under två dagar
till Färna Herrgård för verksamhetsutveckling
och strategidiskussioner.
Vi lyfte frågor som vilket Linde energi vi vill se
år 2025, framgångsfaktorer för att nå dit, vår
vison samt vilka förväntningar våra intressenter har på Linde energi.
Vi är övertygade om att hållbarhet utgör en
vital del i vårt framtidsarbete och genom att
utveckla vår verksamhet står vi mer redo att
möta framtiden.

Hyra lokala biografen - ett sätt att träffas på avstånd
Håll i och håll ut. Det mantrat känner många igen och kommer för alltid att förknippa med
år 2020. Möjligheterna att träffas och samla alla kollegor var få, men i början av hösten när
smittspridningsläget såg ljust ut lyckades vi genomföra en smittsäker medarbetarträff genom
att hyra Lindesbergs biograf.
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Ekologisk hållbarhet
Våra samlade utsläpp
Klimatpåverkan från svensk konsumtion behöver minska. Den är idag cirka åtta ton per person
och år. Vi behöver ner till under ett ton i genomsnitt per person i världen för att klara klimatmålen. Statistiken inkluderar både hushållens konsumtion och den från offentlig sektor.
För att nå målen måste alla som bor och verkar i Bergslagen med omnejd engagera sig. Vår roll
på Linde energi är att sprida information och göra det enkelt för våra kunder att göra medvetna
val genom att erbjuda smarta och hållbara energilösningar, som exempelvis laddning av elbilar
och nyckelfärdiga solcellslösningar.

Det vi på Linde energi gör är bra på riktigt. Vår verksamhet bidrar till en bättre miljö
genom hållbara och smarta energilösningar. Ett sätt att visa vårt bidrag till en bättre miljö är
det klimatbokslut vi tar fram varje år (se figur ovan).
Tillsammans med våra kunder har vi bidragit till att minska koldioxidutsläppen på jorden med
40 909 ton CO2e under 2020.
Anledningen till de positiva siffrorna är den smarta och hållbara produktionen av el,
värme, kyla och ånga, som ersätter mer klimatpåverkande alternativ. Vår elproduktion är 100
procent förnybar och vår fjärrvärme består av drygt 90 procent spillvärme.
Så beräknas klimatbokslutet
Klimatbokslutet redovisas enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) som
presenteras i tre grupper, Scope 1-3. I gruppen ”Undvikna utsläpp” redovisas de utsläpp som
undviks tack vara de produkter och tjänster som bolaget levererar och som jämförs mot alternativa energikällor.
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Ekonomisk hållbarhet
Linde energi ägs till 100 procent av Lindesbergs kommun. Att vi står för trygga och säkra
leveranser och konkurrenskraftiga priser är
en stor del i arbetet med att leva upp till vår
vision.
Vi har både lägst elnätspriser och lägst fjärrvärmepriser, vid jämförelse av typkunder
med våra konkurrenter i Örebro län.*
Bolagets ekonomiska resultat efter finans
blev 42,4 miljoner, vilket lever upp till våra
ägarkrav. Det goda resultatet grundar sig i en
stabil driftsituation, god kostnadskontroll och
tillväxt i alla verksamheter.
Investeringar 2020
- Affärsområde El: 25,8 miljoner
- Affärsområde Värme: 12,5 miljoner

Hållbara inköp
Hållbarhet genomsyrar hela Linde energi och
2020 klargjorde vi ytterligare vårt fokus och
våra ambitioner genom att uppdatera vår
inköpspolicy.
För att leva upp till vår vision är det viktigt att
vi har bra kontroll på våra inköp och samarbetar med leverantörer som bidrar till våra
ambitioner.
Genom att samordna och standardisera vår
inköpsprocess säkerställs att våra inköp sker
så kostnadseffektivt som möjligt och med
minsta möjliga miljöpåverkan.
Vi tog även fram en uppförandekod för leverantörer, som tydligt klargör våra hållbarhetskrav och förväntningar på våra leverantörer.
Tillsammans med våra leverantörer vill vi
skapa en gemensam hållbar väg framåt.
Att ge energi genom hållbara val
För varje solcellsanläggning vi säljer skänker
vi 500 kronor till GIVEWATTS.
Mer än 1 miljard människor saknar tillgång till elektricitet och är beroende
av fotogen, ved och träkol för ljus och
värme. GIVEWATTS, en ideell förening som
grundades i Sverige 2010, vision är att utrota
energifattigdom i världen.
GIVEWATTS levererar rena energilösningar till hushåll som saknar tillgång
till el, exempelvis solenergilampor som
bland annat underlättar läxläsning.

*Nils Holgersson-rapporten 2020.
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Social hållbarhet
Vi brinner som sagt för ett levande Bergslagen och vill, när tillfälle ges, ta chansen
att ge tillbaka till lokalsamhället. Istället för att ge en julklapp till kunder, medarbetare och
samarbetspartners instiftade vi Energiklappen.
Energiklappen är vår julklapp till en lokal eldsjäl eller grupp av eldsjälar, ett lokalt initiativ
eller projekt. Helt enkelt någon eller något som sprider värme och gör skillnad för andra,
i Bergslagen.
Allmänheten fick möjlighet att nominera pristagare via lindeenergi.se. Gensvaret var fantastiskt, med hela 61 inkomna nomineringar. Juryn hade ett angenämt huvudbry och kunde glädja följande premiärpristagare, som fick dela på vinstpotten om 25 000 kronor: Björn Eremo
(Djungelgymmet), Knytgubbarna Fellingsbro, Lindesbergs stjärnor, John Martinsson (Fellingsbro) och Carin Neanro (Seniorkollo)

Ett levande Bergslagen - vårt ansvar
Linde energi brinner för ett levande Bergslagen och vi vill med vår lokala sponsring bidra
till att alla ska kunna uppfylla sina drömmar.
Linde energi sponsrar stora och små föreningar, evenemang, kulturevent och andra händelser. Vi eftersträvar hållbarhet, jämställdhet, likabehandling och sunda värderingar.

Chans för fler att söka sponsring
För att ge fler chansen att söka sponsring
öppnade vi i höstas ett sponsringsfönster,
genom vilket det är möjligt att ansöka om
mindre belopp, upp till 10 000 kronor.
Vi hanterar sponsoransökningar två gånger per år, en gång på våren och en gång på
hösten.

2020 sponsrade vi:
LIF Lindesberg, Linde Volley, Lindlövens
IF, Lindesbergs Golfklubb, IFK Lindesberg,
Guldsmedshytte SK, WSK Lindesberg, Frövi judo, Stråssa GF, Manskören Harmoni,
Lindesbergs Tennisklubb, Fellingsbro orienteringsklubb, Fellingsbro/Frövi Ishockeyklubb, Linde Ridskola, Frövi IK, Wedevågs IF
(Vedevågsloppet), Frövi dansgille, GSBK,
Lindesbergs Curlingklubb, ÖSK-klubben,
Lindesbergs travklubb, Nora GK och
Kopparbergs BK.
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Håll i. Håll ut. Håll avstånd.
Energibranschen har i jämförelse med många andra branscher varit förskonad under (den i
skrivande stund) pågående coronapandemin. Dock har vi precis som övriga samhället inte varit
opåverkade.
På många sätt fick vi anpassa vår organisation och verksamhet under året, där framför allt projektet ”Framtidens mätare” och våra Trygghetsavtal inom fjärrvärme påverkades mest konkret.
I grunden innebär båda dessa att vi besöker våra kunder i deras hemmiljö. Men för att förhindra och minska risken för smittspridning fick vi justera och tänka om.
Fram till år 2025 ska vi byta elmätare hos 12 000 kunder. Projektet inleddes under året, men
kunde relativt enkelt coronaanpassas, då många elmätare på landsbygden sitter utomhus.
Vår service av fjärrvärmecentraler, Trygghetsavtal, har däremot pausats under året. Vi har endast hanterat akuta fel.
Exempel på andra åtgärder vi vidtagit för att förhindra och minska risken för smittspridning:
- Möjliggjort för fler att arbeta hemifrån samt att utgå från hemmet.
- Möblerat om, så att alla med kontorsplats har ett eget rum.
- Begränsat antal personer i allmänna och gemensamma utrymmen.
- Minskat antal möten och förordat digitala forum.
- Infört bokning av personalgymmet, för att personalen ska kunna fortsätta vara aktiv.
Trygg och säker arbetsplats
Alla ska komma hem efter jobbet, därför arbetar vi hårt med att ständigt utveckla och förbättra
vår arbetsmiljö och säkerhet.
Ett av många exempel är att vi regelbundet felsöker och besiktigar vårt elnät med drönare. På så
sätt kan vi snabbare upptäcka och laga fel. För våra kunder innebär det att tiden för ett strömavbrott kan minskas.
Men att besiktiga elnätet med drönare har dessutom många fördelar för våra medarbetare.
Bland annat förbättras arbetsmiljön, vi blir effektivare och risken för att skadas i skog och mark
minimeras.
När våra medarbetare slipper besiktiga luftledningar fysiskt undviker vi olyckor som att köra fast
eller tippa med fordon.
Till sist bör även nämnas att besiktning med hjälp av drönare gynnar miljön, då vi inte gör inverkan på skog och mark samt minskar klimatpåverkan genom att reducera våra besiktningstimmar
med helikopter.
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Vad gjorde vi 2020?

94%
Örebro läns största markförlagda solpark
Solhagen i Torphyttan ligger i en fårhage, invid riksväg 50 i
höjd med Torphyttan. Solhagen är till ytan stor som en fotbollsplan. De drygt 1 400 solpanelerna beräknas kunna producera cirka 500 000 kilowattimmar per år. Det räcker för att
förse 100 typhushåll med hushållsel varje år.
I oktober utsåg Region Örebro län Solhagen till ”Årets solcellshjälte” i kategorin nytänkande vid Energi- och klimatdagen.

Populärt att ladda bilen
I juni invigdes Fellingsbros första publika
laddstolpe. Med 32 laddstationer erbjuder Lindesbergs kommun Örebro läns bäst
utbyggda laddinfrastruktur.
Under året ökade laddningarna med
55 %, jämfört med 2019.

Spillvärmerekord
Endast vid tre tidigare tillfällen har Linde energi nått över 90 procent spillvärme i
produktionen av klimatsmart fjärrvärme. När vi summerade år 2020 kunde vi se
tillbaka på ett historiskt år med hela 94 procent spillvärme i den så kallade värmemixen för Lindesberg-Frövi-nätet. Andelen fossil eldningsolja uppgick till endast
0,4 procent.
Vid vår fjärrvärmeanläggning i Lindesberg konverterade vi en av våra oljepannor till
att elda förnybar bioolja.

Hållbart och framtidssäkert elnät
Under året påbörjades två större grävprojekt, Österhammar-Åbyhammar samt
Ringaby-Sundby, där vi ersätter flera
kilometer luftledning med jordkabel.
Initiativ på kontoret
Under året har vi Kranmärkt vårt kontor, vilket innebär att Linde
energi endast serverar kranvatten vid möten och andra sammankomster. Vi har dessutom börjat kompostera i våra lunchrum.

Mellan Björkhammarshult och Rumängen bytte via kreosotbehandlade ledningsstolpar mot linoljeimpregnerade
RVP Repellent-stolpar.
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GRI-INDEX

Kommentar och sammanfattning

Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt Global Reporting Intiatives Standards, tillämpningsnivå Core. Sektortillägg för energibranschen har delvis använts.
GRI 102: Generella standardupplysningar
Organisationsprofil

Sidhänvisning

102-1

Organisationens namn

102-2

Organisationens varumärken, produkter o tjänster

hållbara energitjänster

102-3

Huvudkontorets lokalisering

Lindesberg

102-4

Länder där organisationen är verksam

Sverige

102-5

Ägarstruktur och juridisk form

102-6

Linde Energi AB

kommunägt 100%, aktiebolag
sid 3

Organisationens verksamhetsområden och kunder

Vi arbetar med elproduktion, elnät, produktion och distribution av värme, ånga och kyla,
laddinfrastruktur och solelpaket. Kunderna är företag, offentliga verksamheter och privatpersoner. Våra
verksamhetsområden ligger i Lindesbergs kommun och på elsidan har vi även nät i Närkes kil med omnejd
samt Ringaby i Örebro kommun. Vi har även en liten del av elnäten i Nora och Arboga kommun.

102-7

Organisationens storlek

sid 2 och 3

102-8

Information om anställda

sid 2

män 78% kvinnor 22%, under 2020 har en man och en kvinna arbetat halvtid.

102-9

Organisationens leverantörskedja
Inblick 2020 sid 11

Konverterat en fjärrvärmepanna till bioolja och tecknat avtal med en bränsleleverantör som även
transporterar bränslet förnybart till oss.
Försiktighetsprincipen är en viktig del i vårt arbete med både arbetsmiljö och hållbarhet. Vi har under
2020 t.ex. arbetat aktivt och framgångsrikt för att undvika smittspridning av covid-19 på arbetsplatsen.

102-10

Betydande förändringar inom organisationen och dess leverantörskedja

102-11

bränslen, drivmedel, material och tjänster, nationella och lokala leverantörer

sid 10
Tillämpning av försiktighetsprincipen

102-12

Fossilfritt Sveriges: Färdplan för fossilfri uppvärmning, solelutmaningen och tjänstebilsutmaningen.

Externa intiativ och principer som organisationen har anslutit sig till år 2019, gäller även 2020

102-13

Medlemskap i bransch- och intresseorganisationer

Power Circle, ett VD-nätverk för energibolag, Energiföretagen

EU1

Installerad effekt/kapacitet (MW)

5

EU2

Energiproduktion (GWh)

22,6

EU3

Antal och typ av kunder

elnät ca 11 800, värme 1044, elhandel ca 10 100

EU4

Längd på transmissions- och distributionsledning (km)

1759

EU5

Tilldelning av utsläppsrätter (ton CO2)
Strategi

110

102-14

VD-ord

sid 3

Etik och integritet
102-16

Organisationens grundläggande värderingar och vägledande principer
Styrning

102-18

Lednings- och organisationsstruktur

sid 3-5
Schematisk bild på organisationsstruktur saknas

Intressentengagemang
102-40

Organisationens intressenter

102-41

Andel anställda som omfattas av kollektivavtal

102-42

Identifiering och urval av intressenter

102-43
102-44

Intressentdialoger

sid 6
100%
sid 6

Väsentliga frågor som lyfts av intressenterna

Kundtjänst, kundenkät och medarbetarindex, hemsida, sociala medier,nyhetsbrev, regelbundna möten
och träffar samt ägardialog.
Säkerhet, hållbarhet och tillgänglighet

Redovisningens omfattning och avgränsning
102-45

energi, effekt, ton, antal, procent

Enheter som inkluderas i redovisningen

102-46

Väsentlighetsanalysen och ett urval relevanta insatser i linje med vår hållbarhetspoilicy som tillsamans
med verksamhetsberättelsen Inblick 2020 speglar året.

Process för att definiera redovisningens innehåll och dess avgränsningar
102-47

Förteckning över väsentliga hållbarhetsfrågor

sid 5
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102-48

Ändringad information eller avgränsning jämfört med tidigare rapport

Nej

102-49

Väsentliga ändringar av ämnen och avgränsning

Nej

102-50

Redovisningsperiod

1 januari-31 december 2020

102-51

Datum för tidigare rapport

apr-20

102-52

Redovisningscykel

Årligen

102-53

Kontaktperson för frågor kring hållbarhetsredovisningen

Ylva Gjetrang

102-54

Åberopande av hur redovisningen svarar upp mot GRI Standard

102-55

GRI index

102-56

Vi har använt oss av GRI standarden och indikatorer på Core-nivå.
sid 12-13
Ingen extern verifiering av hållbarhetsrapporten. Våra klimatutsläpp inom handeln med utsläppsrätter
och vårt ekonomiksa bokslut har verifierats av extern revisor.

Extern verifiering av redovisningen
Väsentlig hållbarhetsfråga: Ekonomi i balans

103-1--103-3

Hållbarhetsstyrning

sid 8 , sid 14-15 i Inblick 2020

Under 2020 har en inköpspolicy och leverantörskod antagits.

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde

sid 8

42,4 mkr

Väsentlig hållbarhetsfråga: Driftsäkerhet

sid 10-11 samt sid 6-9 i Inblick 2020

Vi har investerat i nya elkablar, en solcellspark och effektivare fjärrvärme. Pandemin har inneburit
anpassningar av verksamheten för att minska rikser för smittspridning och säkerställa driften.

GRI 201: Ekonomiskt resultat
201-1

103-1--103-3

Hållbarhetsstyrning

I enlighet med miljöpolicyn genomför vi löpande insatser för att driva, underhålla och förnya våra elnät. Vi
arbetar efter en femårig investeringsplan som uppdateras årligen.

Branschspecifika upplysningar
EU28

Avbrottsfrekvens

1,55 avbrott/kund

EU29

Avbrottslängd

83.69 min/kund

EU30

Tillgänglighetsfaktor

99,98%

Väsentlig hållbarhetsfråga: Hållbar utveckling i samhället
103-1--103-3

Hållbarhetsstyrning

EU10

Planerad elkapacitet i förhållnade till förväntade behov på sikt

sid 8- 9 samt sidan 10 - 13 i Inblick 2020

Vi bidrog, utöver att leverera förnybar energi, till en hållbar utveckling i samhället genom insatser via
Givewatts och sponsring , energiklappen, miljötips i nytt digitalt nyhetbrev till våra kunder och
medfinansiering av skolmaterial kring miljöfrågor .
Detaljerad bedömning är inte tillgänglig. Enligt en scenarioanalys från Energiforsk och Profu väntas
elbehovet öka med 32-45 procent till år 2045 i vårt elprisområde. Vi arbetar med att möta de ökande
behoven av förnybar el och dialoger kring nya projekt pågår.

Insatser för ökat tillvaratagande av spillvärme och säkrare elnät. Vårt arbete med att sälja laddlösningar
för elbilar bidrar till energieffetivare resor. Miljöhänsyn i samband med inköp där vi under året tex valt
en konverterad oljepanna vilket sparar resurser jämfört med en ny. Kompostering och kranmärkt
verksamhet bidrar även det till att hushålla med resurserna.

Väsentlig hållbarhetsfråga: Resurseffektivitet
103-1--103-3

Hållbarhetsstyrning

sid 11, Sid 6-9 i Inblick 2020

GRI 301: Material

Inblick 2020 sid 11

301-1

Materialförbrukning

Avfall 46 427 kg, 97 procent återvinns

GRI 302: Energi
302-1

Energianvändning inom organisationen

Sid 7 och 11

Ingår i klimatbokslutet men indikatorerna särredovisas inte. Under 2020 var vår energianvändning till
övervägande del förnybar och utgjordes av spillvärme, flytande förnybara oljor, pellets och förnybar el. Vi
använde en liten andel fossil olja för att komplettera värmeproduktionen kalla dagar. Vi har en hög andel
resor som drivs med fossil diesel och bensin men omställning av vår fordonspark har inletts.

Väsentlig hållbarhetsfråga: Fossilfritt
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103-1--103-3

Hållbarhetsstyrning

Strategi sid 5. Exempel på insatser under året Mål att vara fossilfria 2025, miljö och hållbarhetspoilicy och uppföljning med klimatbokslut. Investeringar
för ökat tillvaratagande av restvärme och konvertering av en av våra pannor till förnybar olja.
se sid 11.
Elproduktion och handel med el från förnybara källor. Vi erbjuder solelpaket och andelar i solelspark samt
lösningar för laddning av elbilar både privat och publikt.

GRI 305: Utsläpp till luft

sid 7

305-1

Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1) ton

Minskade klimnatpåverkande utsläpp i linje med vårt mål att senast 2025 leverera fossilfri fjärrvärme.
Årets verksamhetsmål uppnåddes inte riktigt.
307

305-2

Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2) ton

0

305-3

Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3) ton

0 men utsläppen från leverantörernas transporter ingår hittills inte. Vi ska undersöka möjligheten att ta
med data kring det i kommande redovisningar. En förbättring under året är att biooljan levereras med bil
på förnybart bränsle.

103-1--103-3

Väsentlig hållbarhetsfråga: Hållbar arbetsplats

sid 10

Hållbarhetsstyrning

Inblick 2020 tex sid 10 -11
www.lindeenergi.se/download/18.51b3b5731
77d806b8cbfcf1/1614605850558/Inblick%202
020.pdf

Utvecklat arbetet genom intern dialog kring en ny miljö och hållbarhetspolicy, inköpspolicy och
leverantörskod. Infört en rutin för att rapportera och utreda ev. oegentligheter som vi uppmärksammas
på inom bolaget eller vår leverantörskedja. Cykelvänlig arbetsplats och källsortering. Kranmärkt
verksamhet. Förbättrad ranking enligt EcoVadis, vårt index var 68 av 100 under 2020. Nöjda
medarbetare enligt mätningen 2019, mäts nästa gång år 2021.

GRI 404: Utbildning
404-1

Data ej tillgängligt. Vi har från januari 2021 infört möjlighet att följa upp antal utbildningstimmar.

Utbildningstimmar per år och anställd
GRI 406: Icke-diskriminering

406-1

Antal fall av diskriminering och hantering av dessa

Inget fall av diskriminering har rapporterats
Exempel se sid 10

Väsentlig hållbarhetsfråga: Säker arbetsplats
403-9

Omfattning av arbetsskador, sjukfrånvaro etc.

Systematiskt arbetsmiljöarbete med skyddsronder,rutiner och dialog är genomfört som planerat. Vi
erbjuder friskvård, hälsokontroller och insatser för en god hälsa hos våra anställda.
0 arbetsskador eller allvarliga incidenter med sjukfrånvaro rapporterade

Mer info om vårt hållbarhetsarbete se www.lindeenergi.se/ovrigt/omoss/hallbarhet
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Läs mer om vårt hållbarhetsarbete:
lindeenergi.se/hallbarhet

Linde energi AB
Org.nr: 556468-5278
Box 77, 711 22 Lindesberg
Besökadress: Skrinnargatan 6, Lindesberg

Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se
www.lindeenergi.se

