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Ett spännande

2018
Vårt moderna samhälle förutsätter en väl
fungerande infrastruktur för distribution
och leverans av el och värme till företag,
offentliga verksamheter och hushåll. Under
årens lopp har även vårt elberoende ökat. I
Sverige har vi, med internationella mått, en
hög leveranssäkerhet i vår energiförsörjning
men vi påminns då och då när vädrets makter ställer till det, hur sårbara vi är, om och
när vi inte har el och värme.
Linde energi är elnätsägare och ansvarar för
eldistributionen till nästan 12 000 kunder.
Vi ansvarar för elnäten i Lindesberg, Fanthyttan, Frövi, Fellingsbro och Närkes Kil
med omnejd. Totalt har vi knappt 200 mil
ledningsnät och omsätter knappt 370 GWh.
Vi tar uppgiften att leverera el, alla timmar

året runt, på största allvar. För detta har vi
en robust driftorganisation som alltid är i
tjänst. Dessutom bygger vi om och investerar
i elnätet för att säkerställa hög leveranssäkerhet och leva upp till nya krav och förväntningar från kunder och myndigheter.
Vi bygger framtidens elnät. Läs mera om
detta på sidan 6.
Våra kunder förväntar sig trygga och säkra
leveranser, en bra miljöprofil samt stabila
och konkurrenskraftiga priser. I våra kundundersökningar får vi bekräftelse på att våra
kunder har stort förtroende för Linde energi.
Vi har fortsatt lägst priser i Örebro län för
både elnät och fjärrvärme, vid jämförelse
av typkunder med våra konkurrenter. Den
positionen vill vi behålla.

Ett händelserikt år
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Vi har ett händelserikt år bakom oss när vi nu
summerar 2018. Vi beskriver några av händelserna lite mer detaljerat längre fram i den
här skriften. Nedan följer en sammanfattning
i punktform av några viktiga händelser.
� Bolaget har ett stabilt resultat på 41,9
mkr efter finans, vilket är en förbättring från
föregående år
� Vi har under 2018 investerat cirka 35,7
mkr i framför allt elnäts- och värmeverksamheten. En del projekt är slutförda medan
andra pågår över årsskiftet.
� Vårt klimatbokslut för 2018 visar när
vi summerar direkt och indirekt klimatpåverkan för bolagets verksamhet att bolaget
bidrar till att minska utsläppen av koldioxid
med cirka 26 000 ton.
� Vi har fortsatt tillväxt med 15 nya fjärrvärmekunder och antalet elhandelskunder
nådde ”all-time-high” i slutet av året.
� Vi har i samverkan med Lindesbergs kom-

mun och Lindesbergsbostäder byggt upp ett
publikt nät för laddning av elbilar i Lindesberg och Frövi och vi erbjuder våra kunder
nya lösningar för laddning av elbilar.
� Vi har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med BillerudKorsnäs som säkerställer
fortsatt tillgång till spillvärme för våra fjärrvärmekunder.
� Vi har sett ett genombrott i försäljningen
av paketlösningar för egen elproduktion
med sol som energikälla.
� Vi har genomfört Öppet hus-aktiviteter i
Lindesberg och Närkes Kil med bland annat utdelning av trohetsbonus. Som vanligt ett stort
intresse med många glada kunder på besök.
Vi ser nu fram emot ett minst lika händelserikt 2019 där vi gör vårt yttersta för att leva
upp till högt ställda krav och förväntningar
från våra kunder.
Jens Isemo, vd
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Det här gjorde vi under 2018
1,3

2,9

3,2

Linde energi är den dominerande leverantören på vår hemmamarknad och vi har
generellt en hög kundnöjdhet. Vi har en stark lokal närvaro och vårt lokala varumärke
kännetecknas av närvaro, trovärdighet och vilja. Vi har en stark miljöprofil som framför allt bygger på spillvärme och förnybar vattenkraft.

8
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Elnät
Drygt 11 800 kunder är anslutna till Linde energis elnät vilket täcker stora delar av Lindesbergs kommun
samt Närkes Kil som ligger i västra delen av Örebro
kommun. Elnätet är anslutet till Vattenfall regionnät
i Lindesberg, Fanthyttan och Frövi samt till Ellevio
regionnät i Rånnesta, Närkes Kil. Den totala ledningslängden (kabel och luftledning) är knappt 2 000 km
och av dessa är 13% oisolerad luftledning. Den totala
elomsättningen under 2018 blev ca 367 GWh, vilket
är en ökning jämfört med år 2017 på grund av ökad
leverans till BillerudKorsnäs i Rockhammar. Tillgängligheten i elnätet var under året god och inga större
störningar noterades. Under året gjordes investeringar till ett belopp om 18,7 mkr, framförallt för att
vädersäkra elnätet.
Vi har ett mycket stort kundförtroende genom vårt
sätt att sköta uppdraget.

Värme
Fjärrvärmeverksamhetens år har till stor del påverkats av det ovanliga väderläget som präglat 2018.
Året inleddes med en kall och lång vinterperiod ända
in i april. Efter det skedde ett väderomslag och resten
av året dominerades av betydligt varmare temperaturer än normalt.

Fjärrvärme levererades till 1 044 kunder i Lindesberg,
Vedevåg, Frövi och Guldsmedshyttan. Fjärrvärmen
baserades till största delen på spillvärme, energi som
annars går förlorad, från lokala företag. Samtliga leveranser inom värmeverksamheten uppgick under 2018
till ca 109 GWh. Utöver fjärrvärme levererades processånga och kyla till industri och offentlig verksamhet.
Under året anslöts 15 nya anläggningar till fjärrvärmenätet. Totala investeringar i värmeverksamheten var
14,1 mkr under 2018.
Värmeverksamheten har stort fokus på att ersätta
fossila bränslen med spillvärme eller mer miljöriktiga
bränsleslag.
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Vi har en stark miljöprofil i värmeaffären – spillvärme
och industrisamarbetena uppmärksammas. Vi har
också ett starkt kundförtroende och levererar kundanpassade lösningar som lyfter värmen från att bara
vara en leverans av kilowattimmar.

Linde energis tillförda
energi i värmeverksamheten redovisad
per bränsle i procent
under året.

Elproduktion

�
�
�
�
�

Elhandel

Linde energi Försäljning säljer el till framförallt privatpersoner och mindre företag i Lindesbergs kommun
och omgivande kommuner. Under 2018 omsattes
drygt 155 GWh el. Inköp av el sker via den nordiska
elbörsen Nordpool. Vid utgången av året uppgick
antalet kunder till strax över 10 100.

Biovärme
Elpanna
Bioolja
Fossil olja

83,9

Produktion av förnybar el sker i fem vattenkraftverk
(Dalkarlshyttan, Östra Bohr, Vedevåg, Ringaby och
Oppboga), alla belägna i Arbogaån. Dessutom produceras en mindre mängd el via solcellsanläggningar.
Den totala elproduktionen uppgick till 16,5 GWh
under 2018, varav 14 GWh producerades fram till maj
månad. 16,5 GWh innebar att produktionen var cirka
72% av en normal årsproduktion. Trots en avsevärt
lägre volym än budget har ett stigande elpris gett ett
ekonomiskt resultat som är bättre än föregående år.
Läs mer om det ovanliga vattenkraftåret på sidan 12.

Linde energis elhandelsaffär har under 2018 fortsatt
att utvecklas i en positiv riktning, både vad gäller
kundtillväxt, marknadsandel och ekonomiskt utfall.
”Linde Smart”, en produkt som lanserades under
2017, har fått ett mycket gott välkomnande av kunderna och snabbt blivit den mest tecknade avtalsformen även under 2018. Glädjande är också det stora
intresset för solcellsanläggningar, vilket Linde energi
under året startat försäljning av i egen regi.

Spillvärme
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Nedslag i verksamheten

För ett bättre
och säkrare elnät
Under 2018 arbetade vi med att vädersäkra elnätet
och vi förbättrade och förstärkte kvaliteten på elen
till våra kunder. Vi tog bort luftledningar, grävde ner
kablar och byggde ut där det behövdes så att färre
hushåll ska drabbas av strömavbrott i framtiden.
Under 2018 investerade vi 18,7 miljoner kronor i
vårt elnät. Några av de större projekten var:
Nyskogen, i norra länet: Vi grävde ner nya ledningar
så att rundmatning blev möjligt för området väster
om Fanthyttan. Detta gör elförsörjningen mindre
sårbar. Investering 1 miljon kronor.
Frösvidal–Rånnesta: Vi grävde ner 10 km ledningar.
Detta för att vädersäkra elnätet, men också för att
undvika problem vid Tysslingen med svanar som
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Det ska vara
enkelt att
köra elbil i
Lindesbergs
kommun!

Startskottet för satsningen av 15 nya publika laddstationer
i Lindesbergs kommun skedde i juni. Invigningen var vid
Enellys i Lindesberg, där en snabbladdare anslöts. Under
året driftsattes ytterligare fem laddstationer i kommunen,
resterande kommer att installeras under 2019. Satsningen
är ett samarbete mellan Linde energi, Lindesbergsbostäder,
Lindesbergs kommun samt laddoperatören Clever/Bee.

Invigning av laddstationer

flyger in i ledningarna och orsakar strömavbrott.
Investering 5 miljoner kronor.

Prästtorp–Lockenkil: Vi grävde ner 17 km luftburen
elledning och satte dit nya transformatorstationer.
Strömavbrotten ska bli färre och elkvaliteten i området
kommer att förbättras. Även rundmatning vid strömavbrott blir nu möjlig. Investering 6 miljoner kronor.
Vi är glada över att vi kan investera så mycket i elnätet och ändå ha Örebro läns lägsta elnätspris 2018.
Detta enligt den så kallade Nils Holgersson-rapporten,
där representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO varje år jämför elpriser för invånare
i olika kommuner.

ALLA ska kunna tanka el

Även på Kyrkbergets förskola i Lindesberg invigde vi en
laddstation till barnens minibilar. Självklart ska även de
kunna tanka el!
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Nedslag i verksamheten
20 års framgångsrikt spillvärmesamarbete
I slutet av 1998 började dåvarande Assidomän, numera BillerudKorsnäs, att leverera spillvärme till Linde
energi. Spillvärmen utgjordes av överskottsenergi
från Frövifors Bruk – energi som annars gått förlorad.
Värmen distribueras i en 17 km lång ledning mellan
Frövi och Lindesberg. Ledningen och samarbetet
invigdes i oktober 1998 och det har vid flera tillfällen
belönats med pris för dess stora miljövärde. Drygt
100 miljoner kronor har investerats i utrustning för
värmeåtervinning, distributionsledning, värmeackumulator med mera.
Samarbetet möjliggjorde nyanslutning av kunder
till fjärrvärmen i Lindesberg. Nya fjärrvärmenät har
även etablerats i Vedevåg och Frövi. Totalt har antalet
fjärrvärmekunder mer än fördubblats sedan starten
av samarbetet. Spillvärmen möjliggjorde exempelvis
anslutning av villor, som idag är den största kundgruppen vad gäller antal kunder.
Under de 20 åren av samarbete har närmare 1,8
TWh spillvärme återvunnits och nyttiggjorts. Det har
inneburit att utsläpp av koldioxid och andra miljöpåverkande utsläpp kunnat undvikas. Idag uppgår
spillvärmeandelen till cirka 90 %. Med det är Linde
energi ett av de ledande bolagen i Sverige vad gäller
spillvärmeanvändning.

BillerudKorsnäs levererar numera över 100 miljoner
kWh spillvärme per år till Linde energi. Företaget tillverkar vätske- och förpackningskartong, och spillvärmen är överskottsenergi från denna produktion.

Samarbetet
fortsätter
I december skrevs ett nytt avtal mellan Linde energi
och BillerudKorsnäs. Det är ett avtal utan slutpunkt.
De två parterna är helt eniga om att fortsätta det givande samarbetet under överskådlig tid.

Avtalet undertecknades av Greger Nilsson, ordförande
Linde energis styrelse, Ingrid Engström, fabrikschef
Frövi/Rockhammar BillerudKorsnäs, Jens Isemo,
vd Linde energi, och Per Persson, Acting Senior Vice
President Division Paper BillerudKorsnäs.
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Och nu finns vår fjärrvärme på fler ställen
Till Guldsmedshyttan producerar vi nu fjärrvärme
med hjälp av spillvärme från Global Castings, ytterligare ett energisamarbete som invigdes förra året.
Global Castings har under året, via sitt gjuteri bidragit
med 641 000 kWh spillvärme. Resterande värme har

vi producerat med hjälp av vår pelletspanna. I september hade vi ett Öppet hus tillsammans med Global
Castings. Det var mycket välbesökt och uppskattat,
och cirka 800 besökare kom och tittade på vår fjärrvärmeanläggning.

Ackumulatortank
på äventyr
Numera finns en kopia av vår ackumulatortank på
Lindesbergs äventyrsgolf. Tanken är 4 meter hög och
byggd i rostfritt stål för att stå emot väder och vind.
Den är en del av ett spelhål och tanken är helt enkelt
att man ska spela sig tvärs igenom ackumulatortanken.

9

Nedslag i verksamheten
Linde energi och sponsring
På Linde energi finns en lång tradition av att sponsra
föreningar verksamma inom idrott, men även inom
kultur. Somliga säger att det sitter i väggarna.
Vi sponsrar inom de fyra områdena idrott, kultur,
miljö och samhälle. Vi eftersträvar en balans mellan

Stadra teater

Stadra teater är en av de kulturella föreningar som vi
är med och sponsrar.
– Vi är oerhört glada för den sponsring vi får från
Linde energi, säger Magnus Wetterholm, konstnärlig ledare på Stadra. I gengäld får de synas
på vår webb, i utskick och på sponsorvepor. Vi är
också oerhört glada för de goda relationer vi har.
Vi är båda lokala aktörer som tror på varandra,
som betyder något för varandra och som vill hjälpa
varandra. Vi tror på att lyfta hela Bergslagen tillsammans. Stadra teater och Linde energi har samarbetat
i ungefär fem år och teatern har varit verksam 21 år.
– Teatern är en plats för starka upplevelser, säger
Magnus Wetterholm. Ett ställe att hämta energi på, så
det passar bra att vi har ett energibolag som sponsor.

dessa områden, samt att sponsringen ska riktas till
medlemmar av båda könen. Idrottsföreningar bör dessutom ha en aktiv ungdomsverksamhet. Vi vill stödja
aktiviteter och verksamheter främst i de områden där
vi bedriver verksamhet, samt i närliggande områden.
Här kommer några exempel på vår sponsring 2018.

Lindesbergs golfklubb

—ett hållbart, lokalt energiprojekt
Under våren och sommaren genomfördes ett samarbetsprojekt mellan
Linde energi och Lindesbergs golfklubb. Målet var att göra golfklubben så
hållbar som möjligt. I september invigdes solcellsparken vid golfklubben.
Tillsammans har Linde energi och golfklubben skapat en klimatneutral
verksamhet där allt genomförs ur ett hållbarhets– och miljöperspektiv.
Numera sitter det solpaneler på alla stugor, uppvärmningen sker med
fjärrvärme och det finns laddstationer där besökare kan ladda sina elbilar,
för att nämna några av det insatser som gjorts för miljön.

Arbetet startade på initiativ av golfklubben och Linde energi har varit med
och förverkligat golfklubbens visioner.

Lindecyklisterna
En annan förening som vi är stolta sponsorer
till är Lindecyklisterna, en relativt ung förening med fokus på barn och ungdomar. Här har
våra pengar gått till att köpa in träningsställ till
de unga utövarna och till två prova-på-cyklar,
tillgängliga för de som vill testa sporten utan
att för den skull investera i en egen cykel.
– Vi satsar på barnen och på deras hälsa, säger
Mikael Funck, tränare och initiativtagare till
klubben. Det är en ynnest att få se hur glada
barnen är när de tränar, vi har deltagare mellan fem och femton år.
Mikael tycker att det viktigaste är glädjen, att deltagarna
kommer ut i naturen, rör på sig
och hittar nya sätt att umgås.
Det vill han ge alla som tränar
med Lindecyklisterna.
Snacka om grön kraft, säger vi.
10

11

Nedslag i verksamheten
Våra solcellspaket
är populära

I samarbete med Kraftpojkarna har vi erbjudit solcellspaket
till våra kunder under året. Kraftpojkarna är en kunnig och
etablerad leverantör som har ett genomtänkt och flexibelt
erbjudande. Intresset från våra kunder har varit stort och
resulterat i ett antal offerter samt några köp. För många
är det en stor investering och många tar gärna emot
den hjälp Linde energi erbjuder. Framförallt är ett
personligt besök från oss uppskattat, då vi har
breda kunskaper om både elnät och elhandel
och kan svara på många frågor.
Energilånet
Vi har också ett samarbete med Bergslagens
sparbank där banken erbjuder ett så kallat
Energilån till de som vill investera i energibesparande åtgärder.

Klimatbokslut 2018
Hållbar utveckling börjar där vi står
En hållbar utveckling handlar om att möta samhällets
behov nu och i framtiden. Det faktum att vi står inför
oundvikliga klimatförändringar har gjort att många
människor är villiga att ändra sina vanor till förmån
för klimatet. Även vi på Linde energi funderar på vår
påverkan och vårt klimatavtryck. För oss är det viktigt
att agera för ett hållbart samhälle och klimat när vi
levererar energi.
Klimatbokslutet omfattar Linde energis verksamhet
och dess klimatpåverkan i samhället. Linde energi
har en bred verksamhet i form av värmeproduktion,
elproduktion samt produktion av ånga och kyla.

Givewatts
En social sponsring som vi kopplat till
vår försäljning av solceller. För varje
anläggning vi säljer bidrar vi med
pengar till organisationen Givewatts.
De arbetar med att distribuera solcellslampor till skolbarn på orter i
Kenya och Tanzania.

Tillförda utsläpp

Utsläpp från egen verksamhet
(800 ton CO2e)
Utsläpp i andras verksamheter
(3 300 ton CO2e)
Utsläpp som undviks tack var bolagets tjänster
(-30 200 ton CO2e)

Hela Sverige hade en varm och solig sommar 2018.
Det var en av de tio soligaste somrarna som registrerats och förutom i delar av norra Norrland var den i
allmänhet torr.
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Att det undviks så stora utsläpp beror på att de tjänster som efterfrågas i samhället som värme, el, ånga
och kyla efterfrågas oavsett om Linde energi finns
eller inte. Att de totala utsläppen blir lägre med Linde
energis verksamheter innebär att bolaget producerar
de efterfrågade tjänsterna med lägre klimatpåverkan
än en alternativ produktion skulle innebära.

Undvikna utsläpp

Ett märkligt år i
Vattenkraftproduktionen

Vid våra fem vattenkraftstationer märktes detta extra
tydligt. Det torra vädret, som varade länge, ledde till
att Linde energis elproduktion blev den lägsta sedan
1997 då vi började mäta alla våra fem vattenkraftstationer. År 2015 var ett riktigt blött år. Då producerades 28,9 GWh, i år landade vi på 16,5 GWh.
Fram till maj månad var produktionen väldigt bra och
vi kunde ta hand om allt vatten från vårfloden. Detta
innebar att vi producerade 14 GWh de första fem månaderna. Sedan upphörde det mer eller mindre och
först i december kunde vi börja producera på halvfart
igen. Då hade vi dock tappat mycket av vår tänkta
elproduktion, vilken var budgeterad som ett så kallat
normalår; 23 GWh.

I klimatbokslutet redovisas att Linde energis bidrag
till klimatpåverkan är negativ, det vill säga att utsläppen är lägre med Linde energis verksamhet än utan.
Totalt bidrog Linde energi till att 26 100 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) inte släpptes ut under 2018.

Summan av tillförd och undviken klimatpåverkan
(-26 100 ton CO2e)

ton CO2e
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Linde energis sammanlagda klimatpåverkan under 2018 uppdelat i tillförda och undvikna utsläpp. Summan av all klimatpåverkan är negativ vilket innebär att det uppstår mindre utsläpp med Linde energis verksamhet än utan. Totalt bidrog
Linde energi till att reducera koldioxidutsläppen med –26 100 ton under 2018.
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Vår ekonomi
År 2018 – ett händelserikt år
Nettoomsättning, tkr

Bolagets ekonomiska resultat efter finans blev 41,9 mkr, vilket är det bästa
resultatet i bolagets historia. Huvudorsaken till det goda resultatet är stabil
driftsituation och god tillväxt i alla verksamheter.

250 000
200 000

Nettoomsättningen för motsvarande period blev drygt 253 miljoner kronor vilket överstiger de senaste årens ekonomiska omsättning. Bolagets ekonomiska
ställning är i ett långsiktigt perspektiv mycket stark med en soliditet på 62 %,
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 12 % över en konjunkturcykel samt en soliditet överstigande 40 %. Med det ekonomiska utfallet för
2018 uppfyller Linde energi de aktuella ägarkraven. Ett koncernbidrag på 13,1
miljoner kronor har överförts till ägarbolaget Linde Stadshus AB.
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Besöksadress: Skrinnargatan 6, Lindesberg
Utdelningsadress: Box 77, 711 22 Lindesberg
Växel: 0581-887 00 • Kundtjänst: 0581-887 01
www.lindeenergi.se

