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Innehållsförteckning Sammanfattning

Klimatbokslutet 2018 fick konkreta följder. Vi identifierade förbättringsåtgärder och utveck-
lingsmöjligheter inför 2019, vilket resulterade i ett antal nya KPI:er. Exempelvis att ytterligare 
minska våra CO2-utsläpp, öka antalet hållbarhetsaktiviteter samt att vi själva måste köpa in 
och använda grön el i verksamheten - inte bara sälja grön, förnybar el till våra kunder.
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Vår vision är att erbjuda smarta och hållbara 
energilösningar. En vision som våra medarbe-
tare 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. 

Jag brukar säga att det vi gör är bra på rik-
tigt. Det är lätt att slentrianmässigt säga att 
vi är miljövänliga, men det vi på Linde energi 
sysslar med är faktiskt bra på riktigt. Vi har 
en stark hållbarhetsprofil och levererar 100  
procent förnybar el.

Vår verksamhet är bred och sträcker sig från 
produktion och leverans av el, värme, ånga 
och kyla till att utveckla morgondagens 
energilösningar.

Våra värdeord:
Närvaro

Trovärdighet
Vilja

Värmen består till största delen av spillvär-
me – energi som annars går förlorad – från  
BillerudKorsnäs i Frövi och Baettr i Gulds-
medshyttan. 

Vi levererar även fjärrkyla och processånga till 
lokala företag och offentliga verksamheter. 

Vi erbjuder dessutom andra 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 klimatsmart.

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. 

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.

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

Om Linde energi

Då är det extra roligt att se att vårt klimatbok-
slut visar att Linde energis bidrag till klimat- 
påverkan är negativ.

Vi är stolta över att kunna bidra till ett hållbart 
samhälle genom att använda naturens egna  
resurser. 

VD har ordet

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

Det har bidragit till att hållbarhet är högt upp 
på såväl den politiska som den mediala agen-
dan och självklart även näringslivets agenda.
Runtom i hela världen.

Vi arbetar aktivt med de globala målen och 
arbetar långsiktigt med att uppnå hållbara  
resultat inom alla de tre nivåerna; ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet.

Linde energi gör kontinuerligt omvärldsbe-
vakningar för att bättre förstå framtida krav 
och förbereda oss för framtida utmaningar.

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

Beslutet har lett till en ökad efterfrågan på 
fossilfria energitjänster. 

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
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 

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

Vår arbetsmiljö- och hållbarhetspolicy visar 
vägen. Vi har en väl förankrad säkerhetskultur 
och arbetar riskförebyggande. Vi investerar i 
modern teknik och stabila och miljösäkra pro-
cesser.

I syfte att möta morgondagens behov, krav 
och utmaningar har vi justerat och anpassat 
vår organisation. Organisationsförändringen 
ska bidra till en förbättrad förmåga att stödja 
våra kunder och intressenter och förenkla de-
ras val av våra hållbara energilösningar.

Vår strategi

Social

Miljömässig Ekonomisk
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Ekologisk hållbarhet
Linde energis hållbarhetsarbete är inriktat på frågor där vi har en betydande påverkan, ett tyd-
ligt ansvar och en möjlighet att bidra. För oss är det viktigt att agera för ett hållbart samhälle 
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.

I klimatbokslutet redovisas att Linde energis bidrag till klimatpåverkan är negativ, det vill säga 
att utsläppen är lägre med Linde energis verksamhet än utan. Att de totala utsläppen blir lägre 
med Linde energis verksamhet innebär att bolaget producerar de efterfrågade tjänsterna med 
lägre klimatpåverkan än vad en alternativ produktion skulle innebära.

2025 blir fjärrvärmen fossilfri

kg CO2e/ såld MWh 6



Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

41,9
miljoner kronor 

i ekonomiskt
resultat

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 fortsatt lägst priser i Örebro län för 
både elnät och fjärrvärme, vid jämförelse av 
typkunder med våra konkurrenter.

2018 blev ett framgångsrikt år ekonomiskt. 
Vi levererade ett ekonomiskt resultat efter 
finans om 41,9 miljoner kronor. Det bästa  
resultatet i bolagets historia.

Stabil driftsituation och god tillväxt är ett par 
framgångsfaktorer bakom resultatet.

2018 i korthet:
- 35,7 miljoner kronor investerades i främst      
   elnät- och värmeverksamheten
- 32,8 miljoner kronor ligger i investeringsplan
- 100 procent av våra medarbetare omfattas      
   av kollektivavtal
- 2 tillbud med sjukfrånvaro anmälda

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

Under 2018 sponsrade vi bland annat:
- LIF Lindesberg - Manskören Harmoni
- Stadra teater - IFK Lindesberg  
- Frövi dansgille - Guldsmedshytte SK
- Stråssa GF - Nitro/Nora Bandy
- Frövi judo - Damkören Akvileja
- Linde Volley - Metallsvenskan

0
fall av diskrimine-

ring anmälda

97,8%
av vårt avfall i 

materialförbrukning 
återvinns.

Startskottet för satsningen av 15 nya publika 
laddstationer i Lindesbergs kommun skedde i 
juni. Mer om detta på nästa uppslag.

Även på Kyrkbergets förskola i Lindesberg in-
vigde vi en laddstation till barnens minibilar. 
Självklart ska även de kunna tanka el!
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musikhjälpen.se

Stort tack för er generösa gåva till 
Musikhjälpen 2018
Totalt samlades 50 550 204 kronor in för att allas rätt att 
funka olika. Här kan ni läsa om hur pengarna har 
kommit till användning.

Musikhjälpen 2019 sänds från Stora Torget i Västerås 
9–15 december och årets tema är Sex är inte ett 
vapen. Sexuellt våld förekommer i krig och konflikter 
världen över. Människor utsätts för våldtäkter och 
sexuell tortyr och tvingas in i prostitution och 
tvångsäktenskap. De lämnas med livslånga skador, 
trauman och stigman - medan många förövare går 
ostraffade. 

Ditt bidrag till Musikhjälpen kan gå till fysisk och psykisk 
vård för personer som utsatts för sexuellt våld i krig och 
konflikter. De kan få juridisk och ekonomisk hjälp eller 
utbildning för att undvika fattigdom och utsatthet. Med 
din hjälp kan man skapa säkrare miljöer på osäkra 
platser, som låsningsbara toaletter i flyktingläger.

  

Ditt bidrag kan också gå till påverkansarbete för att 
förändra normer och attityder och öka kunskapen  
om sexuellt våld.

Vill ni vara med och bidra även i år? Läs mer om årets 
företagserbjudande i bifogad pdf. 

Ni kan redan nu lämna en gåva med kort, bank-
överföring eller via plusgiro mot inbetalningskort på 
www.radiohjalpen.se/foretag. När din gåva är genom- 
förd får du en länk att ladda ner Vi stödjer-paketet.  
Det går också bra att ge en gåva märkt 15 200 + 
företagsnamn till Pg 90 1950-6 eller Bg 901-9506. 
Maila då en bekräftelse på insättningen till foretag.
musikhjalpen@sverigesradio.se för att ta del av Vi 
stödjer-paketet.

Vill ni skänka med kortbetalning så gör ni detta på 
www.radiohjalpen.se/foretag

Vi bidrog med 40 000 kronor till Musik- 
hjälpen, tema: ”Alla har rätt att funka olika”.



År 2018 började vi lägga grunden för vårt 
strategiska hållbarhetsarbete genom att 
definiera den hållbarhetskontext och de 
ramar som berör vår egna verksamhet. 
Det övergripande målet är arbeta smart,  
effektivt och hållbart.

I det första steget skapade vi en ny miljö- och 
hållbarhetspolicy. Policyn ska stödja verk-
samheten i strävan mot att konvertera Linde 
energi till att bland annat bli helt fossilfria.

Det andra steget var att bygga upp ett nytt 
digitalt verksamhetssystem. För att uppnå 
våra riktlinjer har vi tagit fram egna styran-
de dokument och gemensamma mål och  
rutiner för verksamheten. 

Vad gjorde vi 2018?
Alla policys, riktlinjer och rutiner med mera 
finns lättillgängliga i verksamhetssystemet, 
som är gemensamt för hela bolaget. Det hjäl-
per oss att arbeta som ETT bolag och förbätt-
rar samarbetet mellan olika funktioner. 

Det tredje steget bestod i att förstå vår verk-
samhet, säkerställa ett systematiskt arbets-
miljöarbete och göra ett Klimatbokslut. 

I det fjärde steget byggde vi på de aktiviteter-
na med fler miljö- och klimatmål i våra KPI: er 
och identifierade hur Linde energis verksam-
het påverkar ekonomiska, sociala och miljö-
mässiga områden i samhället.

- Börjat redovisa klimatbokslut enligt 
   GHG-protokollet
- Ny hållbarhets- och miljöpolicy
- Ny arbetsmiljöpolicy
- Nya KPI:er
- Erbjuder nyckelfärdiga solcellspaket
- Installerat sex publika laddstationer för  
   elbilar i Lindesberg
- Ingått samarbete med Lindesbergs GK
    * installerat solpaneler
    * levererar fjärrvärme till hotellbyggnaden
    * installerat laddstation för elbilar

Konkreta resultat
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Baksida

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

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


