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solen till alla
VD har ordet

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. Med det lämnar 
vi fortsättningsvis coronapandemin och blickar istället 
tillbaka på ett händelserikt år för Linde energi.

Som du kommer att se på kommande sidor har vi 
genomfört en imponerande rad aktiviteter och pro-
jekt under året. Från stora grävprojekt och hantering 
av stormar till spillvärmerekord, fortsatt stort fokus på 
hållbarhet i såväl det stora som det lilla samt nytän-
kande gällande vår sponsring.

Årets mest iögonfallande och omtalade projekt  
får vi nog medge är Solhagen i Torphyttan, Örebro 
läns största markförlagda solpark.

Solel är idag en konkurrenskraftig källa för el-
produktion. 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 producerades de första kilowattimmarna 
hållbar solel i Solhagen.

Vår devis i projektet har från början varit ”sol till 
alla” och att den energi som produceras i Solhagen 
ska vara tillgänglig för våra kunder. Efter en del om-
världsbevakning och intervjuer med andra energibo-
lag landade vi i möjligheten att erbjuda abonnemang 
på en eller flera solpaneler. Och visst är intresset för 
solenergi stort ute i stugorna. I skrivande stund är 
nästan 70 procent av Solhagen abonnerad, både av 
företag och privatpersoner.

Fördelarna med lokalproducerad solenergi är många. 
Framför allt är det en hållbar och långsiktig investe-
ring i förnybar energi. Dessutom bidrar Solhagen till 
att Linde energi ökar sin kapacitet av lokalproducerad 
energi och därmed minskar riskerna för effektbrist 
med strömavbrott som följd.

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.

Vi är redo för nästa steg och ser redan fram emot 
ett minst lika fartfyllt 2021!

"Som energiproducent 
har vi ett större ansvar än 
att enbart leverera el och 
värme till bostäder, företag 
och samhällsfunktioner"

Jens Isemo, vd

Året när vi tog 
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Året i siffror

265

inloggningar på 

Mina sidor

19 900

8
levererade 
laddboxar

6

21
GWh

Produktion 
vattenkraft:

Minskade andelen  
pappersfakturor  
med

Solhagens 
produktion:

MWh

(nettoökning 3 kunder,  
eftersom 3 kopplades bort)

(mitten av juni-31 december)

nya fjärrvärme- 
anslutningar

9 %

Investeringar:
Elnät – 25,8 miljoner
Värme – 12,5 miljoner  4



i värmemixen för Lindesberg-Frövi-nätet 

spillvärme

– all time high

fossil olja i värmemixen för  
Lindesberg-Frövi-nätet 

– all time low

0,39%

 
kundmail och 

6 800 telefonsamtal 
besvarades i Kundservice

Energiuttag:

362 GWh

3 400

94%

12
levererade  

solanläggningar

944 
solpaneler  

abonnerade
 i Solhagen

6

21
GWh

Minskade andelen  
pappersfakturor  
med

(92% av  
normalår,  
23 GWh)

9 %
Graddagar 
2020: 

83,4% 
av normalt

308 ton  
CO₂e

Klimatpåverkande  
utsläpp:
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Elnät &  
elproduktion

Inblick i vår vardag

Sommaren 2020 stod Solhagen i Torphyttan klar och de 
första hållbara kilowattimmarna lokalproducerad solel 
levererades till våra kunder.

Solhagen i Torphyttan ligger i en fårhage, invid riksväg 
50 i höjd med Torphyttan och är till ytan stor som en 
fotbollsplan. De drygt 1 400 solpanelerna beräknas 

Stormen Dennis i februari gick inte obemärkt förbi 
men skapade inte heller större oreda än några kortare 
strömavbrott på landsbygden kring Fellingsbro och 
Vedevåg. 

Värre var det i april respektive november när kraftiga 
kast- och stormvindar drog in över Örebro län. Vid båda 
dessa tillfällen blåste en mängd träd ner över ledning-
arna, stolpar knäcktes och de svåra väderförhållandena 

kunna producera cirka 500 000 kilowattimmar per år. 
Det räcker för att förse 100 typhushåll med hushållsel 
varje år.

I november 2020 utsågs Linde energi och Solhagen i 
Torphyttan till "Årets solcellshjälte" i kategorin nytän-
kande vid Energi- och klimatdagen.

med snö, regn och hagel utgjorde en risk för arbets-
miljön. En utmaning var att många avbrott rapportera-
des längs hela vårt 180 mil långa elnät samtidigt.

Vi sätter alltid personalens säkerhet i första rummet 
med målet att alla ska komma hem oskadda från 
jobbet. Därför fick vissa kunder vänta längre på att få 
tillbaka strömmen än vad som varit fallet vid andra 
väderförhållanden. 

Vissa stormar är värre än andra

Lysande start för Solhagen
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Stora grävprojekt ger  
mer hållbart elnät
Under hösten och vintern inleddes två stycken större grävpro-
jekt, där flera kilometer luftburen elledning ersätts med jord-
kabel. Det handlar dels om en sträcka mellan Åbyhammar och 
Österhammar, öster om Blixterboda, och dels en sträcka mellan 
Ringaby och Sundby, utanför Fellingsbro.

Båda sträckorna har varit drabbade av många strömavbrott till 
följd av nedfallna träd samt fåglar som flyger in i ledningarna. 
Satsningen på jordkabel ger på sikt ett mer stabilt, driftsäkert 
och hållbart elnät.

Hållbara stolpar är vår melodi
2019 vädersäkrade vi ledningsnätet mellan Pikaboda 
och Lindesberg genom att ersatta kreosot-behandlade 
stolpar med giftfria WOPAS-stolpar. 2020 genomförde 
vi ett motsvarande projekt på en parallellsträcka mellan 
Björkhammarshult och Rumängen, men med så kallade 
RVP Repellent-impregnerade furustolpar. 

Furustolpen impregneras med ett krom- och arsenikfritt 
kopparbaserat metallsalt. Därefter följer en behandling 
med RVP Repellent, som är en blandning av mineral 
och vegetabiliska oljor – i detta fall linolja. Dessa stolpar 
är klassificerade och godkända enligt Kemikalieinspek-
tionens krav.

Framtidens elmätare är här
Regeringen har beslutat att nästa generations elmätare 
ska vara installerade i hela Sverige senast den 1 januari 
2025. För oss på Linde energi innebär det att cirka  
12 000 elmätare ska bytas. Under 2020 bytte vi 2 400 
elmätare, främst sådana som är placerade utomhus på 
landsbygden samt i lägenhetshus.
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Värme
Inblick i vår vardag

Rekordår för spillvärmen
Endast vid tre tidigare tillfällen har Linde energi  
nått över 90 procent spillvärme i produktionen av 
klimatsmart fjärrvärme. När vi summerar år 2020 kan 
vi se tillbaka på ett historiskt år med hela 94 procent 
spillvärme i den så kallade värmemixen för Lindesberg-
Frövi-nätet. Samtidigt slog tillförseln av fossil eldnings-
olja lägstarekord med en andel om 0,4 procent.

Att 2020 går till historien som ett rekordår förklaras 
främst av att det milda klimatet har varit gynnsamt 
för produktionen, samtidigt som Linde energi har fått 
bra leveranser med hög kvalitet från BillerudKorsnäs 
och har genomfört en rad förbättringsåtgärder för att 
optimera produktionen.

2019 fattades beslutet att Linde energi och Region 
Örebro län tillsammans skulle investera i en ny 
reningsanläggning som ska förse Lindesbergs  
lasarett med reservvatten och kyla. Under våren 
stod byggnaden klar och Linde energi slutförde 
sin del i projektet.

Ett synligt inslag i exteriören på det så kallade 
filterhuset är en 8 kW stor solcellsanläggning,  
som Linde energi installerat. Det innebär en  
hållbar energiförsörjning av den moderna  
reningsanläggningen.

Solens strålar kyler Lindesbergs lasarett
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Kring förra årskiftet var det dubbel premiär för 
Linde energi. Dels invigdes vårt första vindkraftverk 
och dels tändes lamporna som numera lyser upp 
vår 46 meter höga ackumulatortank. Ett cirkulärt 
system där vi på årsbasis räknar med att vindkraft-
verket producerar tillräckligt med el för att driva 
LED-belysningen.

Fossilfri spetsvärme  
i Lindesberg
Linde energi investerade drygt fyra mil-
joner kronor i omställningen av en av de 
oljepannor som används för spets- och 
reservkraft, när spillvärmen från Billerud-
Korsnäs inte räcker till i fjärrvärmesystemet. 
En klimatåtgärd som innebär att fossil eld-
ningsolja nu ersätts med förnybar bioolja 
och som tar oss ytterligare ett steg mot att 
vara helt fossilfria till år 2025.

Första vindkraftverket 
lyser upp Lindesbergs 
landmärke
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Hållbarhet
Inblick i vår vardag

2019 var första gången vi utvärderades enligt den internationellt erkända 
EcoVadis-metoden. När årets utvärdering presenterades stod det klart att 
vi förbättrade våra resultat. Linde energi fick 68 poäng av 100 i rankingen, 
vilket är långt över branschsnittet på 52 poäng. Det innebär att vi kvalar in 
bland de topp 5-procenten av samtliga bedömda och jämförbara företag. 
Totalt utvärderades drygt 65 000 företag i över 160 länder, varav 266  
företag inom energibranschen.

Ny guldmedalj  
i hållbarhet

Slut på flaskvatten
Linde energi har valt att kranmärka sitt kontor 
och serverar numera färskt, nyttigt och lokal- 
producerat kranvatten istället för förpackat  
vatten vid möten och andra sammankomster.

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning 
för verksamheter som väljer kranvatten framför 

förpackat vatten. Det finns inget 
kontrollorgan som följer upp att 
Kranmärkts riktlinjer efterlevs, 
istället bygger hela idén på eget 
ansvar och att det ska vara lätt 
att göra rätt.
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Elbilar laddades  
två varv runt jorden
Sommaren 2018 driftsattes de första publika ladd- 
stationerna för elbilar i Lindesbergs kommun. 2019 öka-
de antalet laddade kilowattimmar i det publika nätverket 
rejält och även 2020 summeras ett kraftigt ökat intresse 
– hela 55 procent fler kilowattimmar tankades förra året.

I dagsläget erbjuder Lindesbergs kommun Örebro läns 
bäst utbyggda laddinfrastruktur med 32 publika ladd-
platser. Laddstationen vid rastplatsen i Fellingsbro, som 
invigdes i juni 2020, seglade under året upp som en av 
de mest populära.

Totalt laddades 16 295 kilowattimmar (kWh) i kom-
munens publika nätverk under 2020. En genomsnittlig 
elbil drar ungefär 1,75 kWh per mil, vilket innebär att de 
laddade kilowattimmarna ger en körsträcka motsvarande 
drygt två varv runt jordklotet med en bensindriven bil.

Fossilfritt först i Lindesberg
Vi arbetar långsiktigt och målmedvetet för att vara helt  
fossilfria år 2025. Att ställa om vår värmeproduktion är en av 
de största utmaningarna. Lagom till vintern konverterade vi 
en av våra fossila oljepannor till förnybar bioolja. Därmed är 
fossilfritt första alternativet när vi behöver spetsa spill- 
värmen. Dessutom transporteras biooljan till Linde energi 
med fordon som går på förnybara bränslen.

Kompostera mera
2020 införde vi kompostering i våra lunchrum. Även mindre initiativ och aktiviteter som 
denna spelar roll, vi måste alla arbeta tillsammans och göra vad vi kan för kommande 
generationer. Alla bäckar små bidrar till att bygga ett Bergslagen för framtiden.

Lokalproducerad honung  
från Linde energis vagga
I samarbete med Björn ”Puh” Lagerman har Linde energi 
tagit fram sin egen lokalproducerade honung, RINGABY. 
Etiketten är ett verk signerat den lokala konstnären  
Thomas Rydén, och föreställer Ringaby kraftstation så  
som den var tänkt att se ut. 

Bikuporna är placerade i anslutning till Ringaby  
kraftstation och bidrar till en ökad biologisk mångfald.
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Sponsring &  
kundfokus

Inblick i vår vardag

Energifylld 
julklapp
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 via vår hem-
sida. 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).

Nya affärer slår rekord
2020 slog vi försäljningsrekord både i antal sålda solcellsan-
läggningar och antal sålda laddboxar. Intresset bubblar ute i 
stugorna och det ska bli spännande att summera år 2021.

Tuff konkurrens bland elhandlare
För första gången på många år ramlade vi under 10 000 
elhandelskunder. Kundtappet tillskrivs framför allt tuff  
konkurrens på marknaden och utmaningar med  
Linde smart till följd av rekordlåga rörliga elpriser.

Inställda kundkvällar
Coronapandemin präglade det mesta av 2020. Linde energi fick 
tyvärr ställa in och flytta fram planerade kundkvällar och utdelning-
en av den uppskattade trohetsbonusen till elhandelskunder.
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Sponsring &  
kundfokus

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 orienterings klubb
Fellingsbro Frövi Ishockeyklubb
Linde Ridskola
Frövi IK
Wedevågs IF (Vedevågsloppet)
Frövi dansgille
GSBK
Lindesbergs Curlingklubb
ÖSK-klubben
Lindesbergs travklubb
Nora GK
Kopparbergs BK

Chans för fler att  
söka sponsring
Vi brinner för ett levande Bergslagen 
och vill med vår lokala sponsring  
bidra till att alla ska kunna uppfylla 
sina drömmar. Linde energi sponsrar 
stora och små föreningar, evene-
mang, kulturevent och andra händel-
ser. Vi eftersträvar hållbarhet,  
jämställdhet, likabehandling och 
sunda värderingar.

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.

Linde energi direkt i mailen
Under året startade vi vårt eget nyhets-
brev, med ambitionen att minst en gång per 
månad skicka nyheter, tips, inbjudningar, 
tävlingar, med mera till kunder som har sin 
e-postadress registrerad i våra system. Ett sätt 
att komma närmare kunderna med korrekt, 
aktuell och relevant information. 

TURBIN – ett konstverk  
och industriminne
Fredagen den 26 juni invigdes TURBIN, ett konstverk signerat 
Thomas Rydén, i den södra rondellen i Lindesberg. Turbinen 
som utgör grunden i konstverket har suttit i Blankafors kraft-
station, i Svartälven väster om Nora, och tjänstgjorde i över 
100 år innan den pensionerades år 2017.

Rondellen och en intilliggande informationsplats bär inslag av 
gruvindustrin med malmstycken från ett antal gruvor i Linde 
bergslag, däribland Stripa gruva, Siggeboda silvergruvor och 
Håkansboda koppargruvor.

Linde energi skänkte konstverket till Lindesbergs kommun.
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Ekonomi
2020 – ännu ett  
starkt resultatår
Bolagets ekonomiska resultat efter finans blev 42,4 miljoner kronor, vilket är  
ytterligare ett i en lång rad starka resultatår för Linde energi. Huvudorsaken till  
det goda resultatet är framförallt stabil driftsituation och god kostnadskontroll.

Nettoomsättningen för perioden blev 213 miljoner kronor. Bolagets ekonomiska 
ställning är i ett långsiktigt perspektiv fortsatt mycket stark med en soliditet på  
66 procent

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 2020 uppfyller Linde energi de aktuella ägarkraven. Bolagets resultat 
och tillhörande ekonomiska ställning står sig i en branschjämförelse mycket stark.

 2016  2017  2018 2019 2020
Koncernen     

Nettoomsättning, tkr 207 039 212 143 253 460 249 544  213 119

Resultat efter finansiella poster, tkr 35 029 41 327 41 975 46 501 42 414

Balansomslutning, tkr 449 372 488 518 544 958 566 596 588 064

Antal anställda 45 47 46 44 44

Soliditet, % 65 64 62 65 66

Avkastning på totalt kapital, % 8 8,5 7,8 8,3 7,3

Avkastning på eget kapital, % 12 13,1 12,3 12,7 10,9
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Resultat efter finansiella poster, tkr

Nettoomsättning, tkr

Antal anställda
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Besöksadress: Skrinnargatan 6, Lindesberg
Utdelningsadress: Box 77, 711 22 Lindesberg 

Kundservice: 0581-887 01 
www.lindeenergi.se
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