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Turbulens. Det är ett ord som mycket väl beskriver 
år 2021 ur ett energimarknadsperspektiv. När vi om 
några år blickar tillbaka kommer många minnas ett 
år med historiskt höga rörliga elpriser, en livlig debatt 
om kärnkraftens vara eller icke vara och bästa vägen 
framåt i klimatomställningens tidevarv. Vi befinner oss 
mitt i en omställning och det är naturligt med viss  
turbulens i samband med detta. Men liksom med  
covid-19 gäller det att hålla i och hålla ut, läget  
kommer att stabiliseras.

Tack vare, eller på grund av, det dramatiska skiftet 
på energimarknaden – från rekordlåga rörliga priser 
2020, till rekordhöga diton 2021 – har intresset för 
att se över sitt elavtal varit massivt. I december fick vi 
sätta in extraresurser i Kundservice och slog rekord i 
antal besökare på webben samt antal inloggningar på 
Mina sidor. Fler har fått upp ögonen för Linde smart, 
vårt aktivt förvaltade elavtal. Ett trögrörligt alternativ 
som sett över tid är det bästa alternativet på markna-
den.

Turbulensen på energimarknaden bidrog även till 
att vi under året valde att sluta erbjuda elavtal till fast 
pris. Det är med de fluktuerande priserna nästintill 
omöjligt att sätta ett fast pris, som är rättvist för såväl 
kunden som oss som bolag.

Zoomar vi ut för att få en helhetsbild över pris-
bilden, beror de ökade priserna på en rad faktorer; 
brist i tillgång på naturgas i Europa, högre pris på 
utsläppsrätter, svaga vindar, sinande vattenmagasin 
och överföringsproblem inom Sverige. Och visst har de 
svenska elpriserna varit högre än vi är vana vid, men 
jämfört med våra europeiska grannar ligger vi i under-
kant. För Linde energis del summerar vi dock ett gott 
produktionsår, där både våra fem vattenkraftstationer 
och Solhagen i Torphyttan producerat förnybar el på 
höga nivåer. 

Mitt i stormen på energimarknaden står fjärrvär-
men som en tystlåten, men stabil och trygg, lösning på 
delar av problematiken. Dessutom är fjärrvärme ett av 
de mest klimatsmarta uppvärmningsalternativen som 
verkligen förtjänar en större plats i energidebatten. 
Eftersom fjärrvärmen innebär att du inte använder el 

för uppvärmning kan den hjälpa till att avlasta elnäten 
och kapa effekttoppar. Då kan elen istället användas 
där den gör mest och bäst nytta.

Ett sådant konkret exempel är i kommunens  
publika nätverk för laddning av elbilar – Örebro läns 
bäst utbyggda laddinfrastruktur. Förra året upplevde 
vi lite av en ketchupeffekt när laddningen i det publika 
nätverket ökade med hela 138 procent jämfört med 
året innan, totalt 38 857 kWh. Elektrifieringen av  
transporter har tagit fart ordentligt, särskilt gällande  
privatresandet, och det känns bra att vi är väl för- 
beredda med våra 32 publika laddplatser runtom  
i kommunen.

2021 tog vi även pulsen på våra kunder och medar-
betare, genom NKI- och NMI-undersökningar. Det är 
fantastiskt glädjande att vi kan stoltsera med epiteten 
”Näst bäst i klassen” och ”Bäst i klassen” i respektive 
undersökning. Vi arbetar målmedvetet med våra 
värdeord - närvaro, trovärdighet och vilja, vår arbets-
miljö och vår strävan att bli 100 procent fossilfria till år 
2025.

Vi tror att turbulensen på energimarknaden kom-
mer avta under det kommande året, men det betyder 
inte att vi på Linde energi kommer ligga på latsidan. 
Flera stora projekt är i startgroparna och det ska bli 
intressant att följa upp resultaten om ett år.

På återläsande!

"Ett sådant konkret exempel 
är i kommunens publika nät-
verk för laddning av elbilar 
– Örebro läns bäst utbyggda 
laddinfrastruktur."

Jens Isemo, vd på Linde energi

VD har ordet

Plötsligt var  
energifrågan  
på allas läppar
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Året i siffror

solcellsanläggningar  
installerade i Linde energis 
nätområde (totalt 233)

67

i fjärrvärmenätet Frövi-Lindesberg
spillvärme
84,8%

15
sålda solcells- 
anläggningar

1,96%
fossil olja i fjärrvärme- 
nätet Frövi-Lindesberg

82,49
NKI:

86,17
NMI:

Produktion  
Solhagen i Torphyttan:

0,5GWh

28,4
GWh

Produktion 
vattenkraft:

(123 % av  
normalår,  
23 GWh)

78,8 % 
elhandelskunder 
i egna elnät

79 744 
unika besökare  

på lindeenergi.se

Investeringar AO Värme: 5,2 miljoner
Investeringar AO El: 35,7 miljoner  

6 801  
telefonsamtal

3 434 
mail

277 
chattar

Kundservice:

elhandelskunder
(netto)

nya225
21

sålda  
laddlösningarProduktion fjärrvärme: 

130,1 GWh
(Lindesberg-Frövi och Guldsmedshyttan-Storå)

nya
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Elnät &  
elproduktion

Inblick i vår vardag

I våras sattes spaden äntligen i marken för Linde energis största 
satsning på ett par decennier och den sker i Rånnesta utanför 
Närkes Kil.

- Örebro stad växer och vi måste förbereda oss för expan-
sionen norrut. Genom att bygga en ny mottagningsstation, med 
ställverk för såväl 40 kV som 10 kV samt två nya transformator-
stationer, framtidssäkrar vi elnätet och vår möjlighet att kunna 
erbjuda trygga och säkra elleveranser.

- Den här satsningen innebär även att vi investerar i vår 
personals arbetsmiljö och säkerhet.

Totalt beräknas projektet, som planeras vara klart i slutet av 
år 2022, kosta omkring 30 miljoner kronor.

- Senast vi genomförde ett projekt i den här digniteten var 
när vi byggde spillvärmenätet mellan Frövi och Lindesberg.

Några genomförda projekt under 2021:

• Ringaby-Sundby – en mil luftledning ersatt  
 med jordkabel.

• Österhammar-Sköldberga – fyra kilometer  
 luftledning ersatt med jordkabel, delvis genom ett   
 Natura 2000-område som därmed gynnar fågellivet.

• Brodalen, Lindesberg – byte av gammal  
 högspänningsledning (delvis klart).

• Finnåker – förbättring av spänningen i nätet genom  
 att luftledning ersatts med jordkabel, en ny  
 transformatorstation installerats och matningen   
 omfördelats.

- Det finns kunder i Finnåker som vill installera större 
solcellsanläggningar, anläggningar som bidrar till mer 
effekt i nätet. Dessa satsningar vill vi naturligtvis bidra 
till att göra möjliga. Projektet fick därmed ytterligare 
en dimension, där vi kombinerade ökad leveranssäker-
het med att uppfylla kundernas önskemål.

Ett mer hållbart och 
framtidssäkert elnät

”Vår största 
investering på 20 år”

Framtidens elmätare ska vara på plats senast den  
1 januari 2025. För Linde energi innebär det att 
totalt omkring 12 000 elmätare ska bytas ut.

- Vi har kommit halvvägs och projektet har flutit 
på bra, trots utmaningar med coronapandemin. Vi 
har fokuserat på att byta mätare utomhus, när vi på 
grund av riktlinjer och rekommendationer undvikit 
att göra hembesök inomhus. 

- Vi hade mot slutet av året en utmaning med 
leveranser av mätare till följd av halvledarbrist. 
Men en framsynt lagerhållning och beställning i tid 
gjorde att vi kunde undvika att projektet stod stilla.

Många mätarbyten  
trots pandemi

Joakim Johansson,  
chef Affärsområde El,  

sammanfattar några av  
årets höjdpunkter:

Solhagen överträffade målen
- Vi räknade med att producera ungefär 450 000 kilowattimmar per år i 
Solhagen. När vi redan en vecka innan årsdagen passerade den magiska 
gränsen 500 000 kilowattimmar fick vi nästan nypa oss i armen.

Förutom bra produktion kan Linde energi och Solhagen i  
Torphyttan stoltsera med ett hedersomnämnande i kategorin  
”Årets anläggning”, som delades ut i samband med att  
branschföreningen Svensk Solenergi utsåg vinnarna  
av Solenergipriset.

Högtryck på solenergi
2021 infördes ett nytt skatteavdrag för grön teknik, 
i folkmun kallat solrot. Den som ska installera en 
solcellsanläggning på sitt tak kan därmed få skat-
tereduktion för kostnaden för både arbete och 
material. 

- Att allt fler vill sätta upp solcellsanläggningar 
på sina tak är något vi känt av i flera år, men 2021 
tog intresset några steg ytterligare och vi har haft 
en utmaning med att hinna med alla föranmälning-
ar och uppföljningar av installationer. Det nya gröna 
skatteavdraget har med största sannolikhet bidragit 
till det ökade intresset, hälsar Richard Järlstam, 
marknads- och försäljningschef.

• 15 sålda solcellsanläggningar

• 67 installerade solcellsanläggningar  
  i Linde energis nätområde

Förbättrade kraftstationer
- Under sommaren reparerades löphjulet i Oppboga kraftstation, 
vilket innebär att vi förlängt turbinens livslängd med minst 20 år.

- När vattennivån och flödena sjönk kunde vi under hösten 
byta samtliga utskovsluckor i Dalkarlshyttans kraftstation. Tack 
vare det kan vi nu fjärrstyra dammluckorna och minskar den 
manuella handpåläggningen samt förbättrar arbetsmiljö och 
säkerhet.

Peter Ström, chef Elproduktion,  
ser tillbaka på ett framgångsrikt år:
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Värme
Inblick i vår vardag

För drygt 10 år sedan invigdes den 46 meter höga acku-
mulatortanken vid huvudanläggningen i Lindesberg. Under 
decenniet som gått sedan dess har stadens landmärke 
bidragit till en mer stabil och hållbar fjärrvärmeproduktion, 
med drastiskt minskade utsläpp av koldioxid som resultat.

- Du kan likna ackumulatortanken vid en 46 meter hög 
termos. När efterfrågan på fjärrvärme är låg kan vi lagra 
varmvatten i tanken, och när efterfrågan ökar kan vi enkelt 
hantera effekttoppar och minska förbrukningen av alterna-
tiva bränslen.

Sedan invigningen 2011 har ackumulatortanken tillfört 
ungefär 37 300 MWh till fjärrvärmenätet i Lindesberg.

- Ackumulatortanken bidrar till att öka användningen 
av spillvärme från BillerudKorsnäs. Ju mer spillvärme vi kan 
använda, desto bättre för klimatet, våra kunder, Billerud-
Korsnäs och Linde energi. Det gynnar helt enkelt alla.

46 meter hög termos fyllde 10 år

Lagom till semesterperioden lanserade Linde energi en helt ny produkt – poolvärme. 
Ett snabbt, smidigt och bekymmersfritt sätt att hållbart värma upp sin utomhuspool 
med lokaproducerad fjärrvärme samt även en möjlighet att enkelt förlänga  
badsäsongen.

Att installera poolvärme medför inget större ingrepp, utan innebär i stort sett  
att Linde energi installerar en poolvärmeväxlare och ny energimätare till husets 
befintliga fjärrvärmeanläggning.

- Vi fick frågan från en av våra kunder om vi inte kunde värma hans pool med 
fjärrvärme och på den vägen är det. Ett mycket bra exempel på hur vi lyssnar på 
våra kunder och sedan kan förverkliga deras drömmar.

Brf Boken på Norevägen i Lindesberg har tidigare 
installerat solceller på taken och laddstolpar för 
föreningens medlemmar. Lägenheterna värms med 
lokalproducerad fjärrvärme, vilket även föreningens 
ena garagelänga gör sedan vintern 2021. Linde en-
ergi har nämligen hjälpt föreningen att installera en 
retur-retur-lösning, som innebär att den värme som 
varit i lägenheterna och vänt, tar vägen via garaget 
på vägen tillbaka till Linde energi.

- Det här är resursutnyttjande på högsta nivå. 
Vi leder in returvattnet i ledningar i garaget och 
krämar ur värmen en gång till, innan den strömmar 
tillbaka till oss. På så sätt kan föreningen erbjuda 
sina medlemmar att parkera bilen i ett garage som 
håller omkring 10-12 grader.

Bada i spillvärme – ett  
hållbart sätt att värma poolen

Brf Boken –  
ett föredöme  
i resursutnyttjande

Trygg värme – ett fullmatat serviceavtal
Trygghetsavtal är ett minne blott. Numera erbjuder Linde energi  
sina fjärrvärmekunder Trygg värme, serviceavtal i två versioner  
– Trygg värme Plus och Trygg värme Bas.

- Fjärrvärme är tryggt, enkelt och bekymmersfritt. Precis som de 
serviceavtal vi vill erbjuda våra kunder. Villakunder som väljer Plus-
varianten får förutom en vältrimmad fjärrvärmeanläggning och jour 
dygnet runt, året runt, även ett serviceavtal där kostnader för arbete 
och reservdelar ingår. 

Fredrik Jansson, chef  
Affärsområde Värme, ger oss  
en bild av verksamheten 2021:

Linde energi investerade drygt fyra miljoner kro-
nor i omställningen av en av de oljepannor som 
används för spets- och reservkraft, när spillvärmen 
från BillerudKorsnäs inte räcker till i fjärrvärme-
systemet. En klimatåtgärd som innebär att fossil 
eldningsolja ersatts med förnybar bioolja och som 
tagit oss ytterligare ett steg mot helt fossilfri  
värmeproduktion till år 2025.

- Samtliga fyra oljepannor vid vår huvud-
anläggning ska på sikt konverteras till fossilfria 
eldningsalternativ. Biooljepannan, HP3, prioriteras 
i spetsproduktionen och vår förhoppning är att vi 

inte behöver starta övriga oljepannor mer än i 
yttersta nödfall. Under året har vi även ställt av 
oljepannan vid vår anläggning på Hagaberg, i 
Lindesberg.

- Vår beräknade årsförbrukning är cirka 100 
kubikmeter eldningsolja. Omställningen från 
fossil till biobaserad olja ger 270 ton minskade 
koldioxidutsläpp varje år.

Fossil olja stod för knappt 2 procent av vår 
energitillförsel.

- Ett bra resultat sett till energimixen under 
ett kallt år som 2021.

Fossilfritt först i Lindesberg

Storleksjämförelse:   
Fredrik Klingvall från 
Linde energi på  
toppen av tanken.

Resurseffektiv och  
hållbar reparation
I samband med BillerudKorsnäs årliga planerade driftstopp  
passade Linde energi på att reparera och dra om en del av  
spillvärmeledningen längs Bosjövägen, strax utanför Vedevåg. 

- Det är stora krafter i rörelse när spillvärmen leds till  
och från Lindesberg. Vi har under en längre tid haft problem vid 
en av kurvorna i nätet, där trycket blir extra stort. På sikt riskerade 
ledningen att brista, men genom att redan nu reparera, dra om 
och byta ut delar av ledningen förlängde vi livslängden över avse-
värd framtid.

- När BillerudKorsnäs står stilla får vi inga spillvärmeleveranser. 
Då hanterar vi fjärrvärmeproduktionen genom våra andra anlägg-
ningar, där vi i första hand använder bioolja, pellets och elpanna.

PlusBas
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Hållbarhet
Inblick i vår vardag

Fossilfria tjänsteresor till 2025
På transportområdet gick arbetet framåt och vi har i hög grad börjat tanka 
våra tjänstefordon med förnybar diesel. Vi har även två rena elbilar och en 
laddhybrid i vår fordonsflotta. Under året kördes 68 procent av sträckan 
med tjänstebilar på förnybart bränsle.

Kod för leverantörer
Vi har antagit en leverantörskod som grund för ett 
utvecklat hållbarhetsarbete tillsammans med våra 
leverantörer och samarbetsparter.

Linde energi arbetar aktivt för att underlätta och inspirera 
kunder och invånare till en mer hållbar vardag.  Det handlar 
både om informationsinsatser och att erbjuda hållbara och 
konkurrenskraftiga energitjänster som fjärrvärme, förnybar 
el, solceller och laddlösningar. 

Guldmedalj igen!
Linde energi har för tredje året i rad tilldelats guldmedalj för vårt 
hållbarhetsarbete i den internationella rankingen EcoVadis. Bedöm-
ningen görs av oberoende experter som granskar policys, åtgärder och 
resultat. Frågorna kring klimatarbetet har utökats och vi ligger bra till i 
jämförelse med andra företag på alla fyra utvärderade områden; miljö, 
arbetsförhållanden, etik och det område som vi nyligen börjat jobba 
mer med, hållbara leverantörskedjor. 

- Vi fick även i år 68 poäng i EcoVadis, vilket är lika mycket som förra 
året. Vårt interna mål var 70 poäng. Även om vi tilldelas guldmedalj 
behöver vi växla upp vårt hållbarhetsarbete för att nå målet till  
nästa år, säger Ylva Gjetrang, EHS-ansvarig. 

Sommaren 2018 driftsattes de första 
publika laddstationerna för elbilar i 
Lindesbergs kommun. Sedan dess 
har trenden varit tydlig. Såväl antalet 
laddbara fordon som rullar på vä-
garna, som laddningen i det publika 
nätverket har ökat stadigt för varje år.

Totalt laddades 38 857 kWh i 
kommunens publika nätverk under 
förra året - en ökning med 138  
procent jämfört med år 2020.

- Tidigare har vi sett en hyfsat 
jämn ökning från år till år, men i takt 
med ett ökat utbud av laddbara for-
don, högre bränslepriser och incita-
ment att köra laddbart har vi fått lite 
av en ketchupeffekt under året – och 
den effekten kommer förmodligen 
hålla i sig och bli ännu mer tydlig de 
närmaste åren, spår vd Jens Isemo.

Laddrekord i det publika nätet

Laddbara fordon i Lindesberg.

Laddning i det publika nätet.

Utsläpp av fossil koldioxid, fjärrvärmeproduktion
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Hedersomnämnande som  
kan ge ringar på vattnet
Linde energi och Solhagen i Torphyttan tilldelades ett heders- 
omnämnande i Solenergipriset.

- Det är aldrig fel att vara framgångsrik i tävlingar och när det gäller 
hållbarhet är vi alla vinnare. Att tilldelas olika utmärkelser kan bidra till att 
sporra arbetet och att göra Lindesbergs kommun till ett föredöme och 
mer känt som en hållbar kommun, framhåller vd Jens Isemo.

Fjärrvärmeleveranser och koldioxidutsläpp
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Sponsring &  
kundfokus

Inblick i vår vardag

Fast pris har  
spelat ut sin roll
De flesta experter är överens om att vi kommer 
att få se en högre volatilitet på elmarknaden. 
Med det menas att vi kommer att få vänja oss vid 
större svängningar och variationer vad gäller våra 
elpriser. Framtidens elpriser kommer i allt större 
utsträckning att påverkas av faktorer som när, var 
och hur elen produceras. 

- De kraftiga svängningar vi upplevt på el-
marknaden 2021 gör att det finns en stor osäker-
het i elprisutvecklingen och därmed att låsa in sig 
i ett fastprisavtal. Det gäller både för kunden och 
oss som bolag, menar Richard Järlstam, försälj-
nings- och marknadschef.

Sedan november 2021 erbjuder därför  
Linde energi inte längre elavtal till fast pris. Vi re-
kommenderar istället Linde smart. Ett trögrörligt, 
aktivt förvaltat elavtal, som sätt över flera års tid 
visat sig vara mest lönsamt.

”Ett soundtrack  
för Bergslagen”
Hur låter Linde energi? Den frågan ställde vi 
produktionsbyrån Streamline i Västerås. Svaret 
blev låten ”Kraften i framtidens Bergslagen”. 

Ambitionen var att arbeta fram en låt och 
en ljudprofil som inte bara andas vår vision att 
vara ”en avgörande drivkraft i Bergslagen ge-
nom morgondagens energilösningar”, utan som 
även skulle framhäva våra värdeord; närvaro, 
trovärdighet och vilja.

Låten börjar väldigt avskalat för att sedan 
successivt bygga på med mer och mer energi. 
Den målande och beskrivande texten är tänkt 
att förflytta lyssnaren ut i Bergslagens stor-
slagna natur, samtidigt som du känner kraften i 
såväl omgivningen som i folket runtomkring dig.

– Vi ljudsätter allt från film och reklam till 
evenemang och telefonkön till Kundservice. 
Antingen med sång eller instrumentalt. När du 
hör låten ska du tänka på Linde energi och det 
fantastiska Bergslagen vi lever, utvecklas och 
bor i. Vi sticker ut hakan och kallar låten för ett 
soundtrack för Bergslagen, säger Fredrik Kling-
vall, kommunikationsansvarig.
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Vartannat år genomför vi på Linde energi en gedigen kund-
undersökning och 2021-års resultat visar att vi hamnar på 
andra plats i landet, bland jämförbara energibolag. Linde 
energi klättrar därmed en placering från 2019-års kundun-
dersökning, och förbättrar sitt totala nöjd-kund-index (NKI) 
med flera poäng.

Genom kundundersökningen får vi mycket konstruktiv 
kritik. Sammanlagt fick vi tusentals kommentarer och syn-
punkter i undersökningen, vilket är en form av rekord. Det 
ger oss massor av värdefulla insikter och bidrar till att vi kan 
fortsätta utvecklas.

- Vi ser framför allt att vår lokala närvaro, vår personliga 
service och att vi har en hög leveranssäkerhet är sådant 
som skiljer oss från andra energibolag och som uppskattas 
av våra kunder. Vårt långsiktiga och målmedvetna fokus på 
hållbarhet och att vi tar ansvar för framtidens Bergslagen är 
ytterligare framgångsfaktorer som bidrar till att hela bygden 
kan leva och utvecklas, menar Fredrik Klingvall, kommunika-
tionsansvarig.

Vi på Linde energi brinner för ett levande Bergslagen och för 
att Bergslagen ska leva behövs eldsjälar som kommer med 
idéer, vågar ta initiativ och genomför projekt. Energiklappen 
är vårt sätt att ge lite rampljus åt några av dessa eldsjälar.

När nomineringsfönstret för Energiklappen stängde 
kunde vi summera totalt 44 nomineringar. Efter att juryn 
sammanträtt kunde vi glädja följande fem pristagare, som 
fick dela på 25 000 kronor: 

• Patrik Nilsson, ordförande, &  
 Anders Hedlund, vaktmästare/ 
 alltiallo, Guldsmedshytte SK

• Sara Aspling, grundare  
 Trygg vuxen

• Stefan Jansson, kulturprofil

• Björn Persson, mångsysslare

• Lasse Frejd, Frövi IK

Högsta betyg i  
kundnöjdhet

Margita Damström, nöjd fjärrvärmekund.

Energiklappen  
delades av fem

Under året lanserade vi Solhjältarna, en exklusiv kundklubb för  
solabonnenter som genom att abonnera på en eller flera solpane-
ler i Solhagen i Torphyttan gjort ett aktivt val för en hållbar framtid. 

Som medlem i Solhjältarna får du med jämna mellanrum ta del 
av exklusivt innehåll och läsvärda reportage, inbjudningar till event, 
föreläsningar och erbjudanden.

Att vara solhjälte är frivilligt, men ett bra sätt för oss att  
uppmuntra och uppmärksamma kunder som gör pålästa och  
medvetna val för kommande generationer.

Solhjältarna  
– en exklusiv kundklubb
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Resultat efter finansiella poster, tkr

Nettoomsättning, tkr

Antal anställda
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Ekonomi
2021 – all time high
Bolagets ekonomiska resultat efter finans blev 46 miljoner kronor, vilket är ytterli-
gare 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 312 miljoner kronor. Bolagets ekonomiska 
ställning är i ett långsiktigt perspektiv fortsatt mycket stark med en soliditet på 64 
procent.

I ägardirektivet från Lindesbergs kommun via Linde Stadshus AB anges en för-
väntad ekonomisk avkastning på eget kapital på minst 10 procent över en konjunk-
turcykel samt en soliditet överstigande 40 procent. Med det ekonomiska utfallet för 
2021 uppfyller Linde energi de aktuella ägarkraven. Bolagets resultat och tillhöran-
de ekonomiska ställning står sig i en branschjämförelse mycket stark.

 2017  2018  2019 2020 2021
Koncernen     

Nettoomsättning, tkr 212 143 253 460 249 544  213 119 312 009

Resultat efter finansiella poster, tkr 41 327 41 975 45 951 42 414 46 030

Balansomslutning, tkr 488 518 544 958 566 596 588 064 652 896

Antal anställda 47 46 44 44 44

Soliditet, % 64 62 65 66 64

Avkastning på totalt kapital, % 8,5 7,8 8,3 7,3 7,1

Avkastning på eget kapital, % 13,1 12,3 12,7 10,9 11,1
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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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Kraften i framtidens 
Bergslagen


