
HÅLLBARHETSREDOVISNING 
2019



Sammanfattning

100%
förnybar el

100%
anställda omfattas 

av kollektivavtal

0
fall av  

diskriminering

44
anställda

78-22
fördelning 

män-kvinnor i %

46,0
miljoner kronor 

i ekonomiskt 
resultat

22,6
GWh 

elproduktion
(5,0 MWh installerad  

effekt)

1,21
elavbrott per kund

(som varade i genomsnitt  
70,7 min/kund)

1 759
kilometer 

elledningsnät
(99,98 % tillgänglighets- 

faktor)

11 800
elnätskunder

(cirka)

10 100
elhandelskunder

(cirka)

1 044
fjärrvärmekunder

Sida	

2 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
7 
8 
9 
10-11 
12-13 

2

Innehållsförteckning
Rubrik

Sammanfattning
VD har ordet
Om Linde energi
Vad är hållbarhet?
Globala målen
Klimatlagen
Vår strategi
Övergripande mål
Väsentlighetsfrågor
Intressenters engagemang
Ekologisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Social hållbarhet
Vad gjorde vi 2019?
GRI-index



Närvaro
Trovärdighet

Vilja

Välkomna	ombord	på	hållbarhetsresan!

2019 var året när vi på Linde energi verkli-
gen växlade upp vårt hållbarhetsarbete. Ett 
kvitto på att vi lyckas leverera hållbart fick vi 
när vi under året för första gången utvärdera-
des enligt det ledande utvärderingssystemet  
EcoVadis och rankades bland de allra bästa 
jämförda bolagen i energibranschen.

Vi 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 livs- 
kvalitet genom smarta och hållbara energi- 
lösningar”. 

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. 

Vi levererar fjärrvärme i Lindesberg, Vede-
våg, Frövi och Guldsmedshyttan till drygt  
1 000 kunder. 

Värmen består till största delen av spill- 
värme – energi som annars går förlorad – från  
BillerudKorsnäs i Frövi och Baettr i Guld- 
smedshyttan. 

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 för elbilar.

Oavsett om du är hemma eller på väg ger våra 
energitjänster möjlighet till en enklare vardag 
och en chans att leva lite mer hållbart.

Linde energi erbjuder energi för ljus, kraft och 
värme till Bergslagen. Med hållbara lösning-
ar och personlig närvaro ger vi våra kunder 
den bästa servicen. Vi ägs till 100 procent av  
Lindesbergs kommun. 

Linde energis verksamhet är bred och ut-
går ifrån fyra huvudområden: eldistribution, 
elproduktion, värme och kyla samt energi- 
handel.

Vi ansvarar för trygg och säker eldistribution 
till nästan 12 000 kunder i Lindesberg, Fant-
hyttan, Frövi, Fellingsbro och Närkes Kil med 
omnejd.

Vi producerar endast förnybar el med sol- och  
vattenkraft. I huvudsak produceras elen i våra 
vattenkraftverk Dalkarshyttan, Bohr, Vedevåg, 
Ringaby och Oppboga.

Om	Linde	energiVi har ett stabilt ramverk på plats genom 
vår miljö- och hållbarhetspolicy och vårt kli-
matbokslut. Vi har tydliga mål och mäter 
verksamheten ur perspektiven ekologisk, eko- 
    nomisk och social hållbarhet. 

     Under året har vi ökat takten i vårt håll- 
     barhetsarbete genom en rad aktiviteter   
     och initiativ, där vi är stolta över att vi  
     antagit ett par av Fossilfritt Sveriges ut- 
     maningar, nominerats till Miljöstrategipri  
   set  och utsetts till en av Örebro läns cykel
   vänligaste 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 med våra energitjänster 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?
 Jens Isemo, vd på Linde energi

VD	har	ordet

”... det vi på Linde energi  
sysslar med är faktiskt  

bra på riktigt.”
Det är lätt att slentrianmässigt säga att vi är 
miljövänliga, men det vi på Linde energi syss-
lar med är faktiskt bra på riktigt. Vi har en 
stark hållbarhetsprofil som genomsyrar hela 
företaget och vi levererar 100 procent förny-
bar el samt 99 procent fossilfri värme. 

Vi tycker helt enkelt att hållbarhet är  
fantastiskt kul och är övertygade om att vårt 
medvetna fokus på hållbarhet kommer att 
vara en framgångsfaktor och avgörande för 
om framtidens kunder tycker att vi har en 
plats på marknaden.
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2015 beslutade FN om 17 globala mål för håll-
bar utveckling med tre dimensioner; 
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 

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 fantas- 
tiska 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 de tre nivåerna; 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Vi genomför kontinuerligt omvärldsbevak-
ningar för att bättre förstå framtida krav och 
förbereda oss för framtida utmaningar.

Med FN:s Globala hållbarhetsmål och Klimat- 
avtalet i Paris som grund driver politiken på 
mot ett hållbarare samhälle och ett stort  
riktat fokus på att minska klimatpåverkan. 

Regeringen beslutade enligt Klimatlagen 2017 
att Sverige senast år 2045 inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. 

Den tekniska utvecklingen och en ökande be-
folkning förväntas leda till ett ökat energibe-
hov. För att möta dessa behov behövs bland 
annat en väl utbyggd infrastruktur och fler 
bostäder. 

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. 

Klimatlagen

Social

Miljömässig Ekonomisk

Vad	är	hållbarhet?

Globala målen

”En hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att även- 
tyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov.” Begreppet har sin 
grund i Brundtlandrapporten, Our Common 
Future, från 1987.

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

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.

Vår miljö är grunden för allt. Naturen ger oss 
resurser i form av föda. Tyvärr tar vi idag ut 
för mycket resurser från vår planet. I Sverige 
skulle vi behöva fyra planeter om vi fortsätter 
med samma livsstil och konsumtion. 

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.

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

Ekonomi handlar om att hushålla, särskilt 
med jordens resurser. Samtidigt drivs mänsk-
ligheten av tillväxt. Dessa två intressen kan 
konkurrera, men måste harmonisera. Det 
kanske är en av våra största utmaningar? 

Linde energi har en lång tradition av att ar-
beta systematiskt med miljö- och arbetsmiljö- 
frågor. Vi har under det senaste decenniet  
genomfört en rad klimatreducerande åtgär-
der med drastiskt minskade utsläpp som följd. 

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

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.
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Klimatlagen

Under 2019 rapporteras våra framsteg 
och klimatavtryck. Vårt största fokus  
ligger på klimatet och en strävan att bli  
fossilfria genom att fokusera på nyckelområ-
den 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 investe-
ring. Linde energis hållbarhetsstrategi bidrar 
till att vi är en attraktiv kraft i Bergslagen, 
både som aktör och arbetsgivare. 

Linde energis vision är: ”Att vara en viktig  
aktör i Bergslagen som bidrar till konkur-
renskraft och livskvalitet genom smarta och  
hållbara energilösningar”. 

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

Vi har därför integrerat hela organisationen i 
vårt hållbarhetsarbete, i syfte att skapa bättre 
möjligheter att bli och vara engagerade till-
sammans. 

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

Vår	strategi

Linde energi är en viktig aktör i Bergslagen
som bidrar till konkurrenskraft och livskvalitet
genom smarta och hållbara energilösningar
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Övergripande	mål
Under 2019 har vi utvecklat och prioriterat våra hållbarhetsfrågor genom att sätta nya nyckel- 
tal på våra hållbarhetsaktiviteter och området ett hållbart samhälle. Vi arbetar mot målet att 
ytterligare minska våra fossila utsläpp för värmeverksamheten, som idag är 99 procent fossilfri. 
Nu tar vi även ett helhetsgrepp och målsätter samtliga verksamheter i bolaget inom alla håll-
barhetskriterier genom Ecovadis hållbarhetsindex. 

Väsentlighetsfrågor
Väsentliga hållbarhetsfrågor Koppling till globala mål Mål i affärsplan Perspektiv i affärsplan

Ekonomi 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

Socialt Säker arbetsplats Mål 3 0 olyckor Medarbetare

Nöjda medarbetare (NMI) Mål 5, 8, 10 > 80 Medarbetare

Nöjda kunder (NKI) Mål 11 > 80 Kund

Miljö Fossilfritt Mål 7, 13 100 % år 2025 Utveckling 

Resurseffektivitet Mål 6, 12 Effektiv användning av                       
energi och resurser Utveckling 

Biologisk mångfald Mål 15 Elproduktion -                                      
moderna miljövillkor Utveckling 



Intressenters	engagemang
Vi är lyhörda och öppna för våra intressen-
ters tankar, åsikter, argument och enga- 
gemang. Att lyssna och ta in vår omvärld hjäl-
per 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 in-
tresseorganisationer. 

Vi kommunicerar dagligen med våra intres-
senter i olika kanaler. Det kan handla om allt 
från kunddialog via telefon eller upphand-
ling 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 undersök-
ningar och dialoger.  

Under 2019 genomförde vi dels en kundnöjd-
hetsundersökning (NKI) och en medarbetar-
undersökning (NMI). Dessa riktade insatser 
genomförs vartannat år. 

Kunders och medarbetares synpunkter är 
nämligen enormt viktiga i vårt utvecklings- 
och 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. 

Ett praktiskt exempel på hur vi involverar våra 
intressenter är den interna Hållbarhetsdag 
som genomfördes hösten 2019. 

Med en gästföreläsare, workshop, framtids-
spaning och allmänna diskussioner tog vi  
pulsen på vad våra medarbetare associerar  
med hållbarhet. 
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Hållbarhetsdag

Säkrare förare
Under våren genomgick alla medarbetare utbildningen ”Bil i tjänsten” på Trafikcenter i  
Kumla. En heldag där vi fick testa att framföra våra arbetsfordon på olika underlag, både  
vått och torrt. Nu är vi ännu fler och mer trafikmedvetna förare på Linde energi!

Höstens medarbetardag gick helt i hållbar-
hetens tecken. Vi startade med att höra  
Rebecka Carlsson föreläsa om exponenti-
ell tech och hållbarhet, där vi tog oss från  
”världens viktigaste to-do-lista” via de vikti-
gaste tekniska innovationerna till utmanande  
affärsmodeller och en konkret priolista. 

Därefter följde workshop på temat ”Linde  
energi år 2025”. I mindre grupper diskutera-
des Linde energis roll ur ett framtidsperspek-
tiv, vilket fick medarbetarna att gå utanför 
den dagliga verksamheten och tänka stort.



Ekologisk	hållbarhet

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. 

Tillsammans med våra kunder har vi bidragit till att minska koldioxidutsläppen på jorden 
med 30 700 ton CO2e under 2019. Det motsvarar nästan 1 920 bilresor* tur och retur mellan  
Lindesberg och Örebro, beräknat enligt Naturvårdsverkets verktyg.

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 tack vare vattenkraften och vår fjärrvärme består av 90 procent spillvärme. 

Så	beräknas	klimatbokslutet
Klimatbokslutet redovisas enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) som 
presenteras i tre grupper, Scope 1-3. Scope 1 visar direkta utsläpp från den 
egna verksamheten, till exempel utsläpp från skorstenar. Scope 2 visar indirek-
ta utsläpp från köpt energi. Dessa utsläpp är lika med noll, då vi tog ett strate-
giskt beslut att endast köpa in förnybar energi (besparing  2019 = 2 300 ton). 
Scope 3 visar övriga indirekta utsläpp som företaget orsakar, exempelvis utsläpp från våra  
underleverantörer. I gruppen ”Undvikna utsläpp” redovisas de utsläpp som undviks tack vara 
de produkter och tjänster som bolaget levererar och som jämför mot alternativa energikällor.
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Koldioxidekvivalenter
Koldioxidekvivalent (CO2e) är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn 
till att olika växthusgaser har olika mycket påverkan på växthuseffekten och den 
globala uppvärmningen. Måttet koldioxidekvivalenter för en växthusgas anger hur 
mycket fossil koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma påverkan på klimatet. 

Kundens	utsläpp
Vår individuella konsumtion är nu uppe i cirka nio ton koldioxid per person och år 
i Sverige. Vi måste ner till under två ton för att klara klimatmålen (Naturvårdsverket). 
Nästan två tredjedelar av utsläppen kommer från hushållens konsumtion och en tredjedel 
kommer från offentlig konsumtion och investeringar, till exempel investeringar i byggnader, 
maskiner, boskap och värdeföremål.

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 hållbara 
val genom att erbjuda smarta och hållbara energilösningar, som exempelvis laddning av elbilar 
och nyckelfärdiga solcellslösningar.

* Beräknat på en bensindriven bil med en bränsleförbrukning om 0,6 l/mil och att körsträckan är 8 mil tur och retur. 

2019 förbrukades 46 427 kg avfall i Linde energis  
verksamhet, varav 97 % återvanns.
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Ekonomisk	hållbarhet

Linde energi ägs till 100 procent av Lindes-
bergs 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 lägst elnätspriser och näst lägst fjärr- 
värmepriser, vid jämförelse av typkunder 
med våra konkurrenter i Örebro län.

Bolagets ekonomiska resultat efter finans 
blev 46,0 miljoner, vilket är det bästa resul-
tatet i Linde energis historia. Huvudorsaken 
till det goda resultatet är stabil driftsituation, 
god kostnadskontroll och tillväxt i alla verk-
samheter.

I ägardirektivet från Lindesbergs kommun via 
Linde Stadshus AB anges en förväntad eko-
nomisk avkastning på eget kapital på minst 
10 procent samt en soliditet överstigande 40 
procent.

Med det ekonomiska utfallet för 2019 upp-
fyller 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.

”... det bästa resultatet i 
Linde energis historia.”

För varje solcellsanläggning vi säljer, skänker 
vi 500 kronor till GIVEWATTS. 

Mer än 1 miljard människor saknar till-
gång 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 energilös-
ningar till hushåll som saknar tillgång 
till el, exempelvis solenergilampor som  
bland annat underlättar läxläsning. 

Investeringar 2019
- Affärsområde El: 35,3 miljoner kronor
- Affärsområde Värme: 9,9 miljoner kronor
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Social	hållbarhet
Kunderna	i	fokus
Det var mer eller mindre rusning och orga-
niserat kaos när omkring tusen personer 
tog chansen att besöka den traditionsenliga 
kundkvällen på Linde energis huvudkontor 
i Lindesberg. Kanske var en bidragande or-
sak att vår uppskattade trohetsbonus firade  
10-års jubileum.

Under kvällen fick besökarna chansen att stäl-
la frågor till våra experter inom elnät, elhan-
del, fjärrvärme, solceller, elbilar, betalningar 
och framtida energilösningar. Dessutom an-
ordnades guidade turer i värme- och ångcen-
tralen och vi tog tillfället i akt att visa upp vår 
helt nya HVO-tank – den första biodieseltan-
ken i Lindesberg.

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

Lokalt	engagemang
Linde energi vill vara en drivkraft i Bergslagen 
och bidra till värdefulla samarbeten, goda re-
lationer, en aktiv livsstil och ett öppnare sam-
hälle.

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

Vi vill stödja aktiviteter och verksamheter 
främst i de områden där vi bedriver verksam-
het samt i närliggande områden. 

Under 2019 sponsrade vi bland annat: LIF 
Lindesberg, Manskören Harmoni, Stadra te-
ater, IFK Lindesberg, Frövi dansgille, Gulds-
medshytte SK, Stråssa GF, Nitro/Nora Bandy, 
Frövi judo, Linde Volley och Lindesbergs Hem-
bygdsförening.

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 (NKI) som genomfördes av 
Supportföretaget. 

Ett index på 80,67 (skala 0-100) ger ett MVG i betyg och visar att vi på Linde energi utifrån pa-
rametrar 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 medar-
betare som trivs och mår bra är en frisknärvaro på drygt 99 procent och att endast fyra olyckor 
med sjukfrånvaro registrerats under året.

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

- Nöjd kund



Vad	gjorde	vi	2019?
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2019 var första året som Linde energi utvärderades 
enligt EcoVadismetoden, 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 för-
utom guldmedalj kan stoltsera med att vi placerar oss i 
toppskiktet av samtliga företag i samma bransch.

Efter nyheten att Linde energi bygger Örebro läns största markförlagda solpark offentliggjordes 
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.

Vi har även anslutit oss 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  
senast år 2025.

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 väte- 
behandling av vegetabiliska oljor, avfall och restpro-
dukter. Den är helt fossilfri, fri från palmolja, bio- 
logiskt nedbrytbar och klassificerad som icke- 
skadlig för vattenlevande organismer. Beräkning-
ar visar att CO2-utsläppen minskar med hela 90 
procent jämfört med att använda fossildiesel. 

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 kriteri-
er på kravlistan för en cykelvänlig arbets-
plats, vilket även juryns motivering skvallrar 
om: ”Arbetsplatsen som har (nästan) allt och 
uppfyller sexton av arton kriterier. Det finns cykel-
parkering, verkstad och förråd. Tjänstecyklar servas 
och personalen informeras regelbundet om cykling.”

Biobaserad	eldningsolja
Fossilfritt är som tidigare nämnt, ett långsiktigt och övergripande mål för 
Linde energi. Ett initiativ vi genomfört under året är den fossilfria fjärr-
värmen i Vedevåg, där fossil eldningsolja ersatts med fossilfri biobaserad 
RME-olja (rapsmetylester).



Nominerade	till	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 ödmjuka inför att nämnas i sammanhanget.

Ett av de mest efterlängtade besluten klubbades 2019. Det står äntligen klart att 
Lindesberg och Torphyttan blir platsen för Örebro läns största markförlagda sol-
park. Investeringen belönades med 20 procent investeringsstöd från Klimatklivet.

Solparken, som fått namnet Solhagen i Torphyttan, är ett viktigt steg i vår hållbarhets- 
resa, där vi arbetar långsiktigt och medvetet med att öka vår produktion 
av förnybar el. Dessutom är solparken ett steg i helt rätt riktning för att
Linde energi ska kunna fortsätta bidra till att bygga ett Bergslagen för fram-
tiden och nå det nationella målet om ett fossilfritt Sverige år 2030.

Solhagen i Torphyttan kommer att vara belägen invid riksväg 50 i höjd med Torphyttan, 
i utkanten av Lindesberg, och täcka en markyta på knappt en hektar,  
vilket ungefär motsvarar ytan av en fotbollsplan. När solparken tas i drift till som-
maren 2020 räknar Linde energi med att den kan producera  500 000 kilowattim-
mar hållbar el per år. Det räcker för att förse 100 typhushåll med hushållsel varje år.

När Linde energi började elektrifiera områ-
det runt Lindesberg för drygt 100 år sedan 
byggdes ledningsnätet med stolpar som i 
många fall var behandlade med kreosot. 

Fram tills idag har många stolpledningar  
ersatts med jordkabel, men på några ställ-
en passar det fortfarande att bygga luftbur-
na stolpledningar. Därför har vi under året 
gjort en hållbar investering genom att er-
sätta gamla kreosotstolpar med nya giftfria  
WOPAS-stolpar på en 11 kilometer lång 
sträcka mellan Lindesberg och Pikaboda.

WOPAS-stolparna består av cirka 85 pro-
cent förnybart material, och 15 procent 
polyeten som är återvunnen till två tred-
jedelar – och som dessutom går att åter- 
vinna på nytt. Svårslaget i en livscykelanalys!

Hållbart	regionsamarbete	säkrar	akutsjukvården

I augusti 2019 stod det klart att Linde energi och Region Örebro län tillsammans  
investerar i en ny reningsanläggning som ska förse Lindesbergs lasarett med 
dricksvatten och kyla. Det nya så kallade filterhuset förses bland annat med moderna 
och effektiva sandfilter.

Den långsiktigt hållbara investeringen gör stor miljönytta och säkerställer 
att akutsjukvården fungerar även om den kommunala vattenförsörjningen 
skulle störas, exempelvis genom försämrad vattenkvalitet.

11



12

44
3



13



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


