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hållbarhets- 
resan!

VD har ordet

När vi summerar 2019 finns det mycket att glädjas 
åt. Vi gör ett starkt ekonomiskt resultat, våra kunder 
uppskattar vårt arbete, medarbetarna trivs på jobbet 
och vi har växlat upp vårt hållbarhetsarbete, som går 
in i en ny spännande fas 2020.

Vi på Linde energi arbetar med våra värdeord 
närvaro, trovärdighet och vilja som mantra och utifrån 
visionen att vara ”en viktig aktör i Bergslagen som 
bidrar med konkurrenskraft och livskvalitet genom 
smarta och hållbara energilösningar”. Det är en vision 
som våra medarbetare varit med att arbeta fram och 
som det finns en intern stolthet kring. Då är det också 
enkelt att konkretisera och leva upp till orden. 

Det är lätt att slentrianmässigt säga att vi är miljö-
vänliga, men det vi på Linde energi sysslar med är 
faktiskt bra på riktigt. Vi har en stark hållbarhetsprofil 
som genomsyrar hela företaget och vi levererar 100 
procent förnybar el.

Vi är övertygade om att vårt medvetna fokus på  
hållbarhet kommer att vara ännu en framgångsfaktor 
för Linde energi i framtiden. Sedan 2018 har vi ett 
stabilt ramverk på plats genom vår miljö- och hållbar-
hetspolicy och vårt klimatbokslut. Vi har tydliga mål 
och mäter verksamheten ur perspektiven ekonomisk, 
ekologisk och social hållbarhet. 

Under året har vi växlat upp genom en rad håll-
bara aktiviteter och initiativ, där vi är stolta över att 
vi antagit ett par av Fossilfritt Sveriges utmaningar, 
nominerats till Miljöstrategipriset och utsetts till en  
av Örebro läns cykelvänligaste arbetsplatser.

Sammantaget kan vi konstatera att vi uppfyller  
och efterlever vår vision med utgångspunkt i våra 
värdeord. 

Vi är stolta över att kunna bidra till ett hållbart 
samhälle genom att använda naturens egna resurser 
på ett klokt sätt. 2020 tar vi nästa steg på vår  
hållbarhetsresa. Är du med på tåget eller står du  
kvar på perrongen?

"det vi på Linde energi 
sysslar med är faktiskt  
bra på riktigt"

Jens Isemo, vd

Välkommen ombord på
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Året i siffror
Vår verksamhet mäts ur perspektiven ägare, kunder och medarbetare. Här 
kan vi blicka tillbaka på ett framgångsrikt 2019. Vi presterar ett ekonomiskt 
resultat, som historiskt sett är det bästa i bolagets historia. Linde energi 
uppfyller även samtliga ägarkrav för avkastning, soliditet och utdelning.

Vi summerar 215 driftstörningar i 
elnätet, varav var fjärde är en automatisk 
återinkoppling. Under året genomfördes 
36 planerade avbrott i syfte att utföra 
arbeten i högspänningsnätet. En kund 
i Linde energis nät har i genomsnitt 
drabbats av 1,21 avbrott på grund av 
driftstörning, med en medelavbrottstid  
på 70,7 minuter.

av våra elnätskunder har även valt Linde energi som 
elhandelsleverantör. Totalt hade vi per 2019-12-31 
10  173 elhandelskunder, fördelat på ungefär 8  600 
privata kunder och 1  500 företagskunder. Majoriteten 
av elhandelskunderna har valt avtalsformen Linde 
Smart, som infördes 2017.

Resultatet i nöjd-medarbetar-
undersökningen (NMI) pekar i samma 
riktning - ett av de bästa betygen i 
energibranschen. Index på dryga 83 
enligt samma skala som NKI talar sitt 
tydliga språk. Medarbetarna är med 
andra ord i mycket hög utsträckning 
nöjda och trivs på jobbet. Ytterligare 
argument som styrker denna bild är 
vår höga frisknärvaro och låga antal 
olyckor med sjukfrånvaro.

Vi arbetar målmedvetet 
med att kunna erbjuda helt 
fossilfri värme senast år 
2025. Redan 2019 infriades 
målsättningen i såväl 
Guldsmedshyttan och Storå, 
som i Vedevåg.2025

Fossilfri värme senast

80%

Antalet fjärrvärmeanslutningar ökade 
under året från 1 044 till 1 061. Samma 
period ökade antalet kunder från 846 till 
851. Utbyggnaden av ledningsnätet för 
fjärrvärme ligger på en fortsatt hög nivå. 
Den totala ledningslängden har under 
året utökats med 3 719 meter.

1061
anslutningar

Under 2019 investerades totalt drygt  
40 miljoner kronor. Några exempel är 
förnyelse och vädersäkring av elnät samt 
investeringar i hållbarhet, produktivitet 
och tillväxt av nya kunder.

40
miljoner kronor

Energiomsättningen i vårt 178 
mil långa ledningsnät uppgick 
till drygt 371 GWh, vilket innebär 
en ökning med 1,18 procent 
jämfört med 2018. Den egna 
produktionen i våra kraftstationer 
uppgick till 98 procent av en 
normalårsproduktion på 23 GWh.

MY
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K U N D N ÖJ D H E T

2019

Att Linde energi presterar 
och levererar bra syns även 
bland våra kunder. Samtliga 
affärsområden med slutkunder 
redovisar tillväxt och bolaget 
inkasserar ett MVG i  
kundnöjdhet i vår senaste  
nöjd-kundundersökning (NKI). 
Index landar på strax över 80 
(skala 0–100), vilket är ett av de 
jämförbart högsta betygen för 
hela energibranschen. 

För att få koll på Linde energis klimatavtryck, 
mäter och analyserar vi utsläpp från  
vår egna verksamhet enligt standarden  
The Greenhouse Gas Protocol. Vi tillför  
huvudsakligen utsläpp till atmosfären från  
förbränning av bränslen och transporter. 2019 
var de fossila utsläppen cirka 1 100 ton CO2e. 

Klimatbokslutet ligger till grund för att ta fram 
konkreta åtgärder för hur Linde energi kan 
minska utsläppen och dess klimatpåverkan 
ytterligare i framtiden. Under 2019 har vi 
minskat vår klimatpåverkan genom en rad 
aktiviteter och intitiativ, som du kan läsa mer 
om på följande sidor. 

Som helhet hade vi 
ett milt 2019 där årets 
samlade graddagar blev 
94 procent av normalt.

94%

1100 ton
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Elnät &  
elproduktion

Nya stolpar
När Linde energi började elektrifiera 
området runt Lindesberg för drygt 100 
år sedan byggdes ledningsnätet med 
stolpar som i många fall var behand-
lade med kreosot. Fram tills idag har 
många stolpledningar ersatts med 
jordkabel, men på några ställen passar 
det fortfarande att bygga stolp- 
ledningar. Därför har vi under året 
gjort en hållbar investering genom att 
ersätta gamla kreosotstolpar med nya 
giftfria WOPAS-stolpar på en 11 kilo-
meter lång 40 kV-luftledning mellan 
Lindesberg och Pikaboda.

WOPAS är ett nytt koncept som lanse-
rades 2017. Idén är att uppnå giftfrihet 
och mycket lång livslängd genom att 
kapsla in trästolpen i återvinningsbar 
polyeten. WOPAS består av cirka 85 
procent förnybart material, och 15 
procent polyeten som är återvunnen 
till två tredjedelar – och som dessutom 
går att återvinna på nytt. Svårslaget i 
en livscykelanalys!

Inblick i vår vardag

Äntligen solpark
Ett av de mest efterlängtade besluten klubbades 
2019. Det står äntligen klart att Lindesberg och 
Torphyttan blir platsen för Örebro läns största 
markförlagda solpark. Investeringen belönades med 
20 procent investeringsstöd från Länsstyrelsen i 
Örebro län.

Solparken, som går under arbetsnamnet 
”Lindesbergs solpark”, är ett viktigt steg 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 
Linde energi ska kunna fortsätta bidra till att bygga 
ett Bergslagen för framtiden och nå det nationella 
målet om ett fossilfritt Sverige 2030.

Höga flöden
Hösten 2019 går till historien som en av de blötaste  
på länge. Vi var inte i nivå med de höga flödena  
hösten 2000, men det fanns stora likheter med  
hur det såg ut flödesmässigt hösten 2006.

Bland annat bjöd november på 30 millimeter  
mer nederbörd än normalt. Resultatet av det rikliga  
regnandet blev mättade marker, fulla vattenmagasin 
och mycket höga flöden i länets sjöar och vattendrag.

Vattenkraften gynnades såklart av väderförhållan-
dena, även om en del vatten gick till spillo på sidan om 
kraftstationernas turbiner. Vi arbetade febrilt med att 
hålla vattennivåerna i schack och hade ett mycket gott 
samarbete med andra energibolag och tillsynsmyndig-
heten Länsstyrelsen.

”Lindesbergs solpark” kommer att vara belägen 
invid riksväg 50 i höjd med Torphyttan och täcka en 
markyta på knappt en hektar, vilket ungefär motsvarar 
ytan av en fotbollsplan. När solparken tas i drift till 
sommaren 2020 räknar Linde energi med att den  
kan producera  500 000 kilowattimmar el per år.  
Det räcker för att förse 100 typhushåll med hushållsel 
varje år.

I samband med att beslutet om solparken togs, 
anslöt vi oss till Solutmaningen. Ett initiativ inom  
Fossilfritt Sverige som kan antas av företag och  
organisationer som ”har installerat solceller och  
producerar egen solel eller planerar att göra det  
före år 2020”.
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Värme
Nytt filterhus
2019 sattes spaden i marken för ett 
hållbart regionsamarbete som säkrar 
framtidens vattenförsörjning på 
Lindesbergs lasarett. Linde energi och 
Region Örebro län investerar nämligen 
tillsammans i en ny reningsanläggning 
med effektiva och moderna sandfilter 
som ska förse Lindesbergs lasarett med 
dricksvatten och kyla. Investeringen är 
långsiktigt hållbar, gör stor miljönytta 
och säkerställer att akutsjukvården 
fungerar även om den kommunala 
vattenförsörjningen av någon anledning 
skulle störas.

Linde energi och Region Örebro län 
hade sedan tidigare ett väl fungerande 
samarbete, men det befintliga avtalet 
utökades och sträcker sig över 15 år. Vi 
på Linde energi kommer förutom att 
leverera kylvatten nu få möjlighet att 
komplettera med leverans av reservvatten 
till Lindesbergs lasarett.

I augusti 2016 påbörjades arbetet med att ta tillvara 
spillvärme från Baettr, före detta Global Castings,  
samt att bygga ett fjärrvärmenät i Guldsmedshyttan.  
I oktober 2017 var det delprojektet klart. 

Sedan dess har vi på Linde energi arbetat vidare  
och strax före sommaren 2019  kunde vi äntligen  
ansluta Storåskolan och Grönbodahemmet till vårt  
fjärrvärmenät.

Fjärrvärmen helt fossilfri 2025
Linde energis övergripande mål är att bolagets 
fjärrvärme ska vara helt fossilfri 2025. 2019 blev 
målet verklighet i Vedevåg. De sista dropparna 
fossil eldningsolja på orten ersattes med fossilfri 
biobaserad RME-olja.

RME-oljan, tillverkad på 100 procent färskpressad 
rapsolja, som numera används i vår anläggning i 
Vedevåg klarar det svenska klimatet såväl sommar- 
som vintertid.

Fredrik Jansson och Johan Gunnarsson utanför Lindesbergs lasarett.

Inblick i vår vardag
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Hållbarhet
Förra året lade vi grunden för vårt strategiska  
hållbarhetsarbete, där det övergripande målet är  
att  arbeta smart, effektivt och hållbart med frågor där  
vi har en betydande påverkan, ett tydligt ansvar och  
en möjlighet att bidra.
 

Biobaserad eldningsolja
Fossilfritt är ett långsiktigt och övergripande mål för Linde energi.  
Ett initiativ som redan nämnts är den fossilfria fjärrvärmen i Vedevåg,  
där fossil eldningsolja ersatts med fossilfri biobaserad RME-olja.

Fossilfria transporter
Vi arbetar målmedvetet med att konvertera våra 
transporter till att bli helt fossilfria. Eftersom det 
i dagsläget inte finns någon möjlighet att tanka 
fossilfri biodiesel i Lindesberg tog vi saken i egna 
händer och leasar numera en egen biodieseltank. 

Biodieseln är en så kallad HVO-olja – hydrerad 
vegetabilisk olja.  HVO-oljan framställs genom 
vätebehandling av vegetabiliska oljor, avfall och 
restprodukter. Den är helt fossilfri, fri från palm-
olja, biologiskt nedbrytbar och inte klassificerad 
som skadlig för vattenlevande organismer.

Beräkningar visar att CO2-utsläppen minskar 
med hela 90 procent jämfört med att använda 
fossildiesel. Utsläpp som vi med denna hållbara 
och klimatvänliga satsning undviker.

Miljöstrategipriset
Linde energi stod, tillsammans med betydligt namnkunnigare nationella 
och multinationella storbolag, nominerat till Miljöstrategipriset – ett pris 
som delas ut av tidningen Miljö & Utveckling och som ska premiera en 
tydlig hållbarhetsstrategi. Tyvärr kammade vi inte hem vinsten, men vi är 
stolta och ärade att nämnas i sammanhanget.

2019 var första året som Linde energi utvärderades enligt EcoVadis-
metoden, vilket är en bra utgångspunkt för framtida satsningar 
och initiativ inom hållbarhet. Totalt utvärderades 225 företag inom 
energibranschen världen över.

Vi fick 66 poäng av 100 i rankingen. Resultatet bekräftar att vårt  
hållbarhetsarbete håller en hög nivå med ett strukturerat arbetssätt  
och innebär att Linde energi förutom guldmedalj kan stoltsera med  
att vi placerar oss i toppskiktet av samtliga företag i samma bransch.

Cykelvänliga
Tre av tre stjärnor och en möjlighet att  
stoltsera med epitetet ”en av Örebro läns 
cykelvänligaste arbetsplatser”, blev resultatet  
av vår satsning på att främja cykling för  
personalen.

Linde energi bockar för nästan alla  
kriterier på kravlistan för en cykelvänlig 
arbetsplats, vilket även juryns motivering 
skvallrar om: ”Arbetsplatsen som har (nästan) 
allt och uppfyller sexton av arton kriterier. 
Det finns cykelparkering, verkstad och förråd. 
Tjänstecyklar servas och personalen informeras 
regelbundet om cykling.”

Solutmaningen
Efter nyheten att Linde energi bygger Örebro läns största  
markförlagda solpark anslöt vi oss till Solutmaningen, en del av 
initiativet Fossilfritt Sverige.  Genom detta vill vi visa vägen och 
hoppas att fler företag och organisationer  ska anta de fossilfria 
utmaningarna och haka på initiativet i sitt hållbarhetsarbete.

Tjänstebilsutmaningen
Sedan tidigare är vi anslutna till Tjänstebilsutmaningen, som innebär  
att Linde energi endast köper in och leasar elbilar, laddhybrider  
eller biogasbilar som tjänstebilar eller förmånsbilar, samt  Färdplan: 
Uppvärmningsbranschen, som innebär att alla värmeleveranser ska  
vara fossilfria 2025.

Inblick i vår vardag

I år sammanfattade vi vårt hållbarhetsarbete i vår första 
hållbarhetsrapport någonsin. Större bolag är tvungna 
att göra en sådan rapport enligt lag, medan vi på Linde 
energi väljer att presentera en sammanfattning av vårt 
hållbarhetsarbete för att lyfta goda exempel och visa på 
allt gott vi gör för framtidens Bergslagen.

Ola Andersson tankar HVO.
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Sponsring &  
kundfokus

Lokalt engagemang
Linde energi vill vara en drivkraft i Bergslagen och 
bidra till värdefulla samarbeten, goda relationer, en 
aktiv livsstil och ett öppnare samhälle.

Ett sätt att uppfylla denna vision är sponsring.  
Vi sponsrar inom områdena idrott, kultur, miljö och  
samhälle. Vi eftersträvar hållbarhet, jämställdhet,  
likabehandling och sunda värderingar.

Vi vill stödja aktiviteter och verksamheter främst  
i de områden där vi bedriver verksamhet samt i  
närliggande områden. Under 2019 sponsrade vi bland 
annat: LIF Lindesberg, Manskören Harmoni, Stadra 
teater, IFK Lindesberg, Frövi dansgille, Guldsmedshytte 
SK, Stråssa GF, Nitro/Nora Bandy, Frövi judo, Linde 
Volley och Lindesbergs Hembygdsförening.

Nöjda kunder och medarbetare
Bra, lokalt, personliga, pålitligt, lysande, hängivna, kompetenta, 
miljövänliga och kundnära är bara några av de fina kommentarer 
vi fick i kundundersökningen som genomfördes av Support-
företaget. Ett index på 80,67 (skala 0-100) ger ett MVG i betyg 
och visar att vi på Linde energi utifrån parametrar som spontan 
uppfattning, tillgänglighet, bemötande och prisvärdhet levererar 
enligt kundernas krav, önskemål och förväntningar. 

Även resultatet i nöjd-medarbetar-undersökningen (NMI)  
pekar på ett av de bästa betygen i energibranschen. Index 
83,25 (skala 0-100) visar med kraft på att medarbetarna i 
mycket hög utsträckning är nöjda och trivs på jobbet. 

Argument som ytterligare stärker bilden av en arbetsplats 
med bra personalpolitik och medarbetare som trivs och mår 
bra är en frisknärvaro på drygt 99 procent och att endast tre 
olyckor med sjukfrånvaro registrerats under året.

Populär kundkväll
Det var mer eller mindre rusning och organiserat kaos 
när omkring tusen personer tog chansen att besöka den 
traditionsenliga kundkvällen hos Linde energi på Skrinnar-
gatan. Kanske var en bidragande orsak att vår uppskattade 
trohetsbonus firade 10-års jubileum.

Under kvällen fick besökarna chansen att ställa frågor 
till våra experter inom elnät, elhandel, fjärrvärme, solceller, 
elbilar, betalningar och framtida energilösningar. Dessutom 
anordnades guidade turer i värme- och ångcentralen och 
vi tog tillfället i akt att visa upp vår helt nya HVO-tank – 
den första biodieseltanken i Lindesberg.

Trohetsbonusen som alla elhandelskunder får har  
tidigare utgjorts av bland annat tavlor och praktiska  
vardagssaker som en hållbar tygväska, i samarbete med 
de lokala konstnärerna Ted Ström, Thomas Rydén och 
Pernilla Eriksson. 2019, när trohetsbonusen firade 10-års 
jubileum, var det en praktisk kylväska. 

Inblick i vår vardag

Egen solel
Intresset för solel har nått nya höjder under 2019. Totalt sålde vi  
12 solcellsanläggningar i egen regi.

Likaså ser vi ett ökat intresse för laddning av elbilar. Vi sålde vår  
första laddlösning till en bostadsrättsförening och vår första hemma- 
laddlösning samt summerade en ökning med 400 procent av  
laddningarna i det publika nätet (jämfört med 2018).

”Jag är väldigt 
förtjust i Linde 
energi, jag  
tycker de gör 
ett toppenjobb”

Fredrik Klingvall från Linde energi levererar matchbollen 
till LIF Lindesbergs damer – på cykelvänligt vis.
Foto: Tomas Källberg på 24i.se

Kundkväll i Lindesberg och  
Öppet hus i Närkes Kil.

– (Nöjd kund)
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Resultat efter finansiella poster, tkr

Nettoomsättning, tkr

Antal anställda

2015             2016            2017            2018             2019
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Ekonomi
2019 – bästa året hittills
Bolagets ekonomiska resultat efter finans blev 46,0 miljoner kronor, vilket är det 
bästa resultatet i Linde energis historia. Huvudorsaken till det goda resultatet är 
stabil driftsituation, god kostnadskontroll och tillväxt i alla verksamheter.
 
Nettoomsättningen för motsvarande period blev drygt 249 miljoner kronor 
vilket överstiger de senaste årens ekonomiska omsättning. Bolagets ekonomiska  
ställning är i ett långsiktigt perspektiv mycket stark med en soliditet på 65  
procent, vilket i en branschjämförelse står sig mycket väl.
 
I ägardirektivet från Lindesbergs kommun via Linde Stadshus AB anges en  
förväntad ekonomisk avkastning på eget kapital på minst 10 procent över en 
konjunkturcykel samt en soliditet överstigande 40 procent. Med det ekonomiska 
utfallet för 2019 uppfyller Linde energi de aktuella ägarkraven. Ett koncernbidrag 
på 10,9 miljoner kronor samt en utdelning om 5,8 miljoner kronor överförs till 
ägarbolaget Linde Stadshus AB.

 
Koncernen     

Nettoomsättning, tkr 193 595 207 039 212 143 253 460 249 544 

Resultat efter finansiella poster, tkr 36 796 35 029 41 327 41 975 45 951

Balansomslutning, tkr 426 917 449 372 488 518 544 958 566 596

Antal anställda 43 45 47 46 44

Soliditet, % 63 65 64 62 65

Avkastning på totalt kapital, % 8,9 8 8,5 7,8 8,2

Avkastning på eget kapital, % 13,5 12 13,1 12,3 12,6

 2015  2016  2017  2018 2019
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Besöksadress: Skrinnargatan 6, Lindesberg
Utdelningsadress: Box 77, 711 22 Lindesberg 

Växel: 0581-887 00 • Kundservice: 0581-887 01 
www.lindeenergi.se
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