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FöRoRd
Morgondagens vinnare i näringslivet är de som tar klimatfrågan 
på allvar. Hagainitiativet har funnits till i lite mer än två år och vår vision 
är ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I dagsläget går omställ-
ningen till ett klimatanpassat och resurseffektivt näringsliv för sakta, 
trots de bevis vi ser med nöjdare kunder, stoltare medarbetare och 
minskade kostnader när vi t.ex. energieffektiviserar. 

Vi medlemmar i företagsnätverket Hagainitiativet, har åtagit oss 
att minska vår klimatpåverkan med minst 40% till år 2020 genom egna 
åtgärder. Detta uppnås genom en lång rad initiativ, däribland ändrat 
innehåll i våra produkter, ny teknisk utrustning i våra anläggningar, 
ökad andel förnyelsebara bränslen i våra fordonsflottor och energieffek-
tiviseringar av byggnader. 

Det är en del av vårt företagsansvar att redovisa var vi står och vart 
vi är på väg. I år försöker vi vara än mer transparanta i vår klimatredo-
visning för att alla intresserade ska kunna se hur vi går tillväga för att 
redovisa vår klimatpåverkan. 

Med detta sagt hoppas vi att få se fler företag som gör klimatbok-
slut i framtiden.

Trevlig läsning!

Anders Strålman 
vd och koncernchef Axfood

Pierre Decroix 
vd Coca-Cola Enterprises Sverige

Anders Egelrud 
vd Fortum Värme

Per Olof Nyman 
vd och koncernchef Lantmännen

Lars Appelqvist
vd Löfbergs Lila 

Johan Skoglund 
vd och koncernchef JM

John Atherton 
vd McDonald’s Sverige

Mindy Thompson-Sherwood 
vd Procter&Gamble Sverige

Göran Holm
vd HKScan Sverige

Staffan Persson 
vd Stena Recycling

Morgan Wiktorsson 
vd Statoil Fuel & Retail Sverige

Fredrik Wirdenius 
vd Vasakronan
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HaGaINItIatIvEts kLIMatBoksLut
Hagainitiativet vill se ett näringsliv utan klimatpåverkan. Företa-
gen ser också att det är lönsamt att ta sitt klimatansvar och vill entu-
siasmera andra företag att göra likadant.

Hagainitiativet ser det som självklart att beräkna verksamhetens 
klimatpåverkan. Detta behövs för att ta fram en klimatstrategi där mål 
för att minska klimatpåverkan ingår. 

För att nå klimatmålen är det viktigt att mäta och följa upp. Som ett 
led i detta har Hagainitiativet för tredje året i rad tagit fram ett gemen-
samt klimatbokslut. Det går att dra en parallell mellan klimatbokslutet 
och företagens ekonomiska årsredovisningar. I årsredovisningarna be-
rättar företagen om sin verksamhet och mål, presenterar resultat i form 
av kostnader och intäkter samt ger en nulägesbild genom balansräk-
ning och kassaflöden. I samma anda redovisar företagen i detta klimat-
bokslut sina klimatmål, vad de avser göra för att nå målen och vilka de 
faktiska utsläppen varit under det gångna året.

Företagen inom nätverket har satt egna klimatmål om minst 40 
procentiga minskningar till 2020.  Hagainitiativet följer idag GHG-pro-
tokollet  där medlemmarna frivilligt får välja mellan att sätta absoluta 
eller relativa mål. Det förstnämnda alternativet återspeglar en absolut 
minskning av företagets utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Där-
emot opererar alla företagen i nätverket på föränderliga marknader 
vilket i många fall gör relativ målsättning till det mest lämpliga alter-
nativet. Beroende på  olika förutsättningar varierar det vilket typ av mål 
företagen valt. I klimatbokslutet visar företagen sina mål, åtgärder de 
har gjort och de planerar att göra för att nå målen. 

OM HAGAiNiTiATiVET
Hagainitiativet består av tolv väl-
kända företag; Axfood, Coca-Cola 
Enterprises Sverige, Fortum 
Värme, Lantmännen, Löfbergs, 
JM, McDonald’s, Procter& Gam-
ble, Scan, Stena Metall, Statoil 
Fuel & Retail och Vasakronan.

Företagen i Hagainitiativet har 
bland annat åtagit sig att:
X VD/ledning aktivt tar sitt kli-

matansvar
X Ha en förankrad och ambitiös 

klimatstrategi
X Beräkna och redovisa klimat-

påverkan, enligt GHG-proto-
kollet

X Ha en tydligt minskande ut-
släppstrend

X Ha ett definierat utsläppsmål 
med en reducering med minst 
40% till 2020

HAGAiNiTiATiVET

Vision 
Ett lönsamt näringsliv utan  
klimatpåverkan. 

Syfte 
Hagainitiativet vill visa att det är 
lönsamt för företag att göra goda 
affärer och samtidigt ta ett aktivt 
klimatansvar. 
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GREENHOuSE GAS PROTOCOL
GHG-protokollet är den mest använ-
da internationella redovisningsstan-
darden som används av nationer och 
företag som ett beräkningsverktyg 
för att förstå, kvantifiera och hantera 
utsläppen av växthusgaser. GHG-
protokollet har ett tio år långt samar-
bete med World Resources Institute 
(WRI) och World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD), 
och arbetar med företag, nationer 
och miljögrupper världen över för att 
bygga en ny generation av trovärdiga 
och effektiva program för att hantera 
klimatförändringarna.

HaGaINItIatIvEts BERäkNINGsMEtod 
ocH GHG-PRotokoLLEt
All beräkning och rapportering inom Hagainitiativet sker enligt 
GHG-protokollets riktlinjer. GHG-protokollet (Greenhouse Gas Proto-
col) är en internationell beräkningsstandard som följer följande rikt-
linjer: 

Relevans – rapporteringen ska på ett relevant sätt spegla företagets 
eller organisationens utsläpp så att den kan fungera som ett besluts-
underlag för användare både internt och externt. 

Fullständighet – rapporteringen ska täcka alla utsläpp inom den 
angivna systemgränsen. Eventuella undantag ska beskrivas och för-
klaras. 

Jämförbarhet – metoden för beräkningar ska vara konsekvent så att 
jämförelser kan göras över tid. Förändringar i data, systemgränser, 
metoder eller dylikt ska dokumenteras. 

Transparens – all bakgrundsdata, alla metoder, källor och antagan-
den ska dokumenteras. 

Noggrannhet – de beräknade utsläppen ska ligga så nära de verkliga 
utsläppen som möjligt. 

Hagainitiativets beräkningsmetod beskriver vilken metodik Ha-
gainitiativet använder för de utsläppskällor som är aktuella vid beräk-
ning av klimatpåverkan. För varje beskrivning redovisas vilket eller 
vilka av GHG-protkollets scope utsläppen tillhör. Utsläppen delas in i 
scope 1 direkta utsläpp, scope 2 indirekta utsläpp och scope 3 övriga 
indirekta utsläpp. Klicka här för att läsa mer om beräkningsmeto-
den. j
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FöREtaGENs REdovIsNINGaR  
ENLIGt GHG-PRotokoLLEt
i klimatbokslutet redovisar varje företag vilka utsläpp de haft under 
året, tidigare år samt under det valda basåret. Företagen berättar också 
om vilka klimatmål de satt upp och vad de avser göra för att nå dessa 
mål. 

För varje år strävar Hagainitiativet efter att bli mer transparenta 
och enhetliga i sin rapportering. Som ett steg i detta har utsläppen 
delats upp mellan GHG-protokollets tre scope i respektive företags 
utsläppstabell. Utsläppen i scope 3 har även kopplats ihop med kate-
gorierna från den nya breddade scope 3 standarden (Corporate Value 
Chain Accounting and Reporting Standard). Läs mer om den nya stan-
darden och en förklaring till de olika kategorierna i bilaga 3. 

För att underlätta förståelsen av utsläppstabellen för respektive 
företag, redovisas här en förklarande tabell som innehåller samtliga ka-
tegorier i scope 1, 2 och de kategorier som förekommer från breddade 
scope 3 i detta klimatbokslut.

Utsläpp verksamhet Kommentar
Scope 1

Tjänsteresor Fordon som brukas av företaget, t ex tjänstebilar, hyrbilar, personalens bilar i tjänst.

Uppvärmning Utsläpp från värmeanläggningar som kontrolleras av företaget, t ex oljepanna.

Köldmedier Utsläpp av köldmedier från anläggningar som kontrolleras av företaget.

Egna transporter Transport med fordon som kontrolleras av företaget.

Scope 2

Energi Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme eller fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat (residualmix). 

Scope 3

Tjänsteresor Övriga tjänsteresor, t.ex. flyg, tåg och taxi. Kategori 6 i GHG-protokollets standard för scope 3.

SuMMA exklusive ursprungsmärkning

Reduktion genom köp av ursprungsmärkt  
förnybar el eller fjärrvärme

Om ett företag köper ursprungsmärkta energiprodukter, där en viss del av produktionen öronmärkts för 
kunden, dras skillnaden mot residualmix bort från energiposten i scope 2.

SuMMA Hagascope Medlemsföretagen har klimatmål som minst omfattar Hagascopet. Hagascopet definieras som utsläppen 
i scope 1, 2 och tjänsteresor. 

Produktion och distribution av energi- och 
fordonsbränslen

Utvinning, raffinering och transport av de bränslen som förbrukas i scope 1 och 2. Kategori 3 i GHG-proto-
kollets standard för scope 3.

Inköpta transporter Transporter som har köpts som en tjänst. Både utsläpp från fordonet och uppströms utsläpp. Kategori 4 
och 9 i GHG-protokollets standard för scope 3.

Pendlingsresor Anställdas resor till och från arbetsplatsen. Både utsläpp från fordonet och uppströms utsläpp. Kategori 7 i 
GHG-protokollets standard för scope 3.

Inhyrda arbetsmaskiner Både utsläpp från fordonet och uppströms utsläpp. Kategori 8 i GHG-protokollets standard för scope 3.

Förpackningar Utsläpp för produktion av förpackningsmaterial. Kategori 1 i GHG-protokollets standard för scope 3.

Avfallshantering Utsläpp vid hantering av avfall, t ex insamling, deponering och förbränning. Kategori 5 i GHG-protokollets 
standard för scope 3.

Koldioxid i förpackningar Koldioxid som har inneslutits i förpackningar och släpps ut när slutkonsumenten öppnar förpackningen. 
Kategori 11 i GHG-protokollets standard för scope 3.

Hantering av förpackningsavfall hos  
slutkonsument 

Utsläpp vid hantering av avfall, t ex insamling och förbränning. Kategori 12 i GHG-protokollets standard för 
scope 3.

El och värme franchiseverksamhet Produktion av el och värme förbrukad i franchiseverksamhet, inklusive uppströms utsläpp. Kategori 14 i 
GHG-protokollets standard för scope 3.

SuMMA (exkl klimatkompensation) Summa av alla redovisade utsläpp exklusive avräkning för eventuell klimatkompensation.

Reduktion genom köp av  
klimatkompenserade produkter

Utsläpp som indirekt har klimatkompenserats av leverantör. Omfattar endast utsläpp som redovisats ovan. I 
detta års klimatbokslut avser denna punkt endast fjärrvärme och fjärrkyla.

Egen klimatkompensation Vid klimatkompensation redovisas vilka utsläpp företaget kompenserat för, t.ex. flygresor under ett visst år.

SuMMA (inkl klimatkompensation) Summa av alla redovisade utsläpp efter avräkning för eventuell klimatkompensation.

Nyckeltal Hagainitiativet Enhet
Utsläpp per frivilligt vald enhet Beroende på valt nyckeltal (t.ex. g CO2e/SEK, g CO2e/anställd etc.)

HAGASCOPET
Hagascopet definieras som ut-
släppen i scope 1, 2 och tjäns-
teresor i scope 3. Medlemsföre-
tagen har klimatmål som minst 
omfattar Hagascopet.
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k För år 2011 och 2012 släpar utsläppsfak-
torn efter ett år. Utsläppsfaktorn för 2011 och 
2012 gäller alltså år 2010 och 2011. Alla ut-
släppsfaktorer redovisar koldioxidekvivalenter 
(CO2e) med undantag för 2010 –2011 (som an-
vänds 2011–2012), då underlaget från Svensk 
Energi och Energimarknadsinspektionen inte 
möjliggjorde omräkning till CO2e.  
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Nordisk residualmix 2003–2012 

Utsläppsfaktorn 
minskade med 13 % 
mellan 2011–2012 

Aktivitetsdata 

Kontroll, beräkning 
och analys 

CO2e

Resestatistik 

Förbrukning 
transporter 

Material-
förbrukning 

Direkta 
utsläpp 

av växthus-
gaser

Energi-
förbrukning 

Utsläppsfaktorer 

Figuren visar hur utsläppsfaktorn för nordisk residualmix har förändrats mellan 2003 och 2012. 
Utsläppsfaktorn för denna residualmix har minskat med 13% mellan 2010 och 2011, men ökade 
året innan dess med 29%. l

ExtERNa FaktoRER  
soM PåvERkaR utsLäPPEN
För att beräkna utsläppen används aktivitetsdata för t ex energian-
vändning och bränsleförbrukning som grund. Därefter räknas siffrorna 
om till utsläpp av växthusgaser (CO2e) med hjälp av utsläppsfaktorer för 
respektive utsläppskälla.  

ibland händer det att utsläppen ökar hos företagen fastän de har 
energi- och resurseffektiviserat verksamheten. Hur kommer det sig? 

Företagen kan till stor del påverka sina aktivitetsdata i form av förbruk-
ning av resurser men ibland finns det yttre faktorer som gör att utsläp-
pen ändå ökar, trots företagets effektiviseringar. Det kan exempelvis 
vara kalla vintrar som gör att energianvändningen ökar och fjärrvärme-
bolagen måste använda fossil spetsproduktion eller samhällsfunktioner 
som slås ut och leder till förändrade logistikflöden. 

Förändringar i utsläppsfaktorerna kan inte påverkas av företagen. 
Det är framför allt utsläppsfaktorerna för el och fjärrvärme som varie-
rar år från år på grund av förändringar i produktionen.  

Företagen kan välja olika typer av el; ursprungsmärkt eller ospe-
cificerad el. För ursprungsmärkt el används en utsläppsfaktor för den 
valda energikällan. För den ospecificerade elen används en utsläppsfak-
tor för den så kallade nordiska residualmixen.

RESiDuALMix
Med residualmix menas den pro-
duktionsmix som blir över efter 
att ursprungsmärkt produktion 
avräknats.
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Klimatmål
Axfoods målsättning är att minska klimatpåverkan från den egna verksamhe-
ten med 75% räknat på perioden 2009–2020. Under samma period är målet att 
också att energieffektivisera 30%. 

Hur ska målen nås?
En viktig åtgärd för att kunna nå målet är att använda förnyelsebar el. En annan 
viktig åtgärd är att byta till köldmedia som inte är klimatpåverkande i butiker 
och lager. Transporterna av varor från lager till butiker innebär också en vä-
sentlig klimatpåverkan. Dagab, som sköter logistiken inom Axfood, använder 
Evolution diesel som är tillverkad med 25% bioråvara. Dessutom arbetar man 
med effektiv logistik, höga fyllnadsgrader och eco-driving. Mycket fokus ligger 
på energieffektivisering av butiker och lager. Utbyggnaden av detaljerad mät-
ning av elförbrukningen i butikerna fortsätter. Erfarenheterna från de butiker 
som hittills har byggts om visar att potentialen att effektivisera 30% finns. Ef-
tersom Axfoods verksamhet är geografiskt spridd orsakar det en hel del tjäns-
teresor. Den nya resepolicyn som infördes 2012 har gett resultat och målet som 
sattes upp för att minska flygresorna nåddes.

AxFOOD bedriver handel med dag-
ligvaror inom detalj- och partihandeln 
i Sverige. Detaljhandeln drivs genom 
de egenägda kedjorna Willys, Hem-
köp och PrisXtra. Antalet butiker upp-
går till 246. Därutöver samverkar Ax-
food med ett stort antal handlarägda 
butiker knutna till Axfood genom av-
tal, bland annat inom Hemköpskedjan 
och Willys men också under varu-
märken som Handlar’n och Tempo. 
Totalt samverkar Axfood med cirka 
820 handlarägda butiker. Partihan-
deln drivs genom Dagab och Axfood 
Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq 
OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. 
Huvudägare är Axel Johnson AB med 
50,1 procent av aktierna.

www.axfood.se

1.  Avser elförbrukning i egenägda butiker och lokaler
2.  Avser flygresor i tjänsten. Kategori 6 i GHG-protokollets standard för Scope 3.
3.  Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2. Kategori 3 i GHG-protokollets standard för Scope 3
4. Endast anläggningar som har haft utfall minst 12 månader omfattas.

Utsläpp verksamhet  (ton CO2e) Basår 
2009

2010 2011 2012 Andel av 
totalt 2012

Förändring 
2009-2012

Scope 1
Tjänsteresor 851 818 738 658 2% -23%
Egna transporter 10 531 10 376 9 960 9 209 28% -13%
Köldmedier 4 147 4 147 4 147 3 422 10% -17%
Scope 2
Energi1 61 578 64 148 104 459 89 615 270% 46%
Scope 3
Tjänsteresor2 770 762 868 614 2% -20%
SuMMA exklusive ursprungsmärkning 77 877 80 251 120 172 103 518 311% 33%
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar el eller fjärrvärme 0 -50 165 -77 637 -71 790 -216% -
SuMMA Hagascope 77 877 30 087 42 535 31 728 95% -59%
Produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen3 14 008 6 050 1 414 1 510 5% -89%
SuMMA (exkl klimatkompensation) 91 885 36 137 43 949 33 238 100% -64%
Klimatkompensation 0 -2 057 -868 -605 -2% -
SuMMA (inkl klimatkompensation) 91 885 34 080 43 081 32 633 98% -64%

Nyckeltal Hagainitiativet Basår 2009 2010 2011 2012 Förändring 2009-2012 Enhet
Utsläpp per omsatt krona exklusive klimatkompensering 2,84 1,06 1,26 0,92 -68% ton CO2e/MSEK

Utsläpp per anställd exklusive klimatkompensering 13,48 5,24 6,22 4,58 -66% ton CO2e/anställd

Utsläpp per omsatt krona inklusive klimatkompensering 2,84 0,99 1,24 0,90 -68% ton CO2e/MSEK

Utsläpp per anställd inklusive klimatkompensering 13,48 4,94 6,10 4,50 -67% ton CO2e/anställd

Energianvändning per kvadratmeter4 378 372 369 364 -4% kWh/m2
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Organisatoriska avgränsningar Axfoods egenägda butiker och lager.

Elförbrukning 2009–2012 MWh ton CO2e Fördelning av utsläpp 2009-2012 
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inkluderade i Hagascopet 2012

Fördelning av resultat
baserad på typ av aktivitetsdata 
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Analys och kommentarer: 
Axfoods utsläpp inom Hagascopet har minskat med 59% sedan basåret 2009 och totalt 
med 64%.

Axfoods klimatpåverkan är störst i scope 2, där el i butiker och lager motsvarar 54% av 
de totala utsläppen. Egna transporter i scope 1 står för lite mer än en fjärdedel av utsläp-
pen och köldmedieutsläppen motsvarar en tiondel av de totala utsläppen. 

Trots att cirka 80% av elförbrukningen år 2012 är köpt som ursprungsmärkt förnybar 
el, motsvarar el i butiker och lager det område med störst klimatpåverkan. År 2009 köp-
tes all el ospecificerad vilket gjorde att klimatpåverkan från el i butiker och lager var än 
mer dominerande.

 Variationerna i total elförbrukning har över åren varit relativt liten, med en minskning 
med 1% sedan föregående år. Trots detta har utsläppen från elförbrukningen minskat 
med 34% från föregående år. En starkt bidragande orsak till detta är att volymen inköpt 
el utan avtal om ursprungsmärkning, ”residualel” har minskat med 23%. Andelen ur-
sprungsmärkt el har ökat från 74% till 80%. Utöver detta har utsläppsfaktorn för resi-
dualelen minskat med 13%.

Trenden med minskade utsläpp från godstransporter fortsätter även 2012. 
Axfood har för 2012 valt att klimatkompensera för koldioxidutsläppen från flygresorna, 

motsvarande 605 ton CO2e. Klimatkompenseringen täcker cirka 2% av det totala utsläppet.

Diagrammet visar hur stor del av re-
sultatet av klimatberäkningarna som 
är baserad på uppmätta aktivitetsdata 
respektive antaganden och beräknade 
aktivitetsdata. I beräkningarna 2012 var 
32% av de totala utsläppen beräknade 
utifrån uppmätta aktivitetsdata. j

k Diagrammet visar fördelning av 
utsläpp per scope inkluderade i  
Hagascopet 2012. 
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Klimatmål
Coca-Cola Enterprises Sverige AB (CCES) har följande klimatmål: Att minska 
de totala koldioxidutsläppen med 80% fram till år 2020, jämfört med basåret 
2004. Klimatmålet ska nås parallellt med företagets affärsmål att öka produk-
tions- och försäljningsvolymerna. 

Hur ska målen nås?
Klimatmålet omfattar utläpp från scope 1, scope 2 samt följande i scope 3: 
Elförbrukning från kylskåp hos kund, distribution och transporter samt tjänste-
resor och pendlingsresor. För att nå klimatmålet krävsS insatser inom samtliga 
områden. Utplacerade kylskåp hos kunder står för merparten av utsläppen. 
CCES energieffektiviserar kylskåpsparken genom övergång till energisnål tek-
nik, LED-belysning och dörrförsedda skåp. Samtliga kylskåp är HFC-fria. För 
att nå klimatmålet krävs också att fler kunder väljer el från förnybara källor.  

I den egna produktionen sker energieffektivisering löpande med fokus på 
elförbrukningen.  All el och värme kommer från förnybara energikällor. 

Inom distributionen arbetar CCES för effektiv logistik och övergång till för-
nybara bränslen. Drygt 70% av den egna fordonsflottan använder RME. För 
köpta transporter behöver andelen förnybara bränslen öka, CCES ställer långt-
gående miljökrav och för löpande dialog med transportörerna. 

COCA-COLA ENTERPRiSES SVERiGE AB 
producerar, distribuerar och säljer
icke-alkoholhaltiga drycker på den 
svenska marknaden. Med fokus på
kunder och konsumenter skapar vi 
den bästa dryckesorganisationen på
ett hållbart och lönsamt sätt. Våra 
varumärken är Coca-Cola, Cola-Cola
Light, Coke Zero, Fanta, Sprite, MER, 
Burn, Bonaqua Silver, Powerade, 
glacéau, Monster, Minute Maid och 
Chaqua. Ca 800 personer arbetar på 
Coca-Cola i Sverige, varav ca 650 i 
Jordbro utanför Stockholm. Här pro-
duceras ca 1 miljon liter dryck varje 
dag. Receptet på Coca-Cola skapades 
1886 av apotekaren John S. Pember-
ton i Atlanta, USA. I Sverige lansera-
des Coca-Cola 1953.

www.cceansvar.se 

1. Avser övriga tjänsteresor; flyg, tåg och taxi. Kategori 
6 i GHG-protokollets standard för Scope 3.

2. Avser godstransporter som köps av extern speditör. 
Kategori 4 i GHG-protokollets standard för Scope 3.

3. Kategori 7 i GHG-protokollets standard för Scope 3.

4. Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2. Kate-
gori 3 i GHG-protokollets standard för Scope 3

5. Kylarnas elförbrukning och köldmedialäckage utgår 
från schabloner. Kategori 8 i GHG-protokollets 
standard för Scope 3.

6. Egen verksamhet, dvs exklusive elförbrukning och 
köldmedialäckage hos kund

7. Egen verksamhet samt elförbrukning och köldme-
dialäckage hos kund

Utsläpp (ton CO2e)
Basår

2004 2006 2008 2010 2012
Andel av 

totalt 2012
Förändring 
2004–2012

Scope 1
Tjänsteresor 3 400 3 024 1 816 1 095 1 989 4% -42%
Uppvärmning 0 0 0 0 0 0% -
Köldmedier 73 119 80 41 13 0% -82%
Egna transporter 3 297 3 235 1 884 1 300 357 1% -89%
Scope 2
Energi 7 093 7 300 3 181 4 840 6 890 14% -3%
Scope 3
Tjänsteresor 1 824 630 926 283 975 2% 18%
SuMMA exklusive ursprungsmärkning 14 687 14 309 7 887 7 560 10 224 20% -30%
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar el eller fjärrvärme -3 121 -3 448 -2 687 -4 298 -6 409 -13% 105%

SuMMA Hagascope 11 566 10 861 5 200 3 262 3 815 8% -67%
Inköpta transporter 2 8 467 9 678 7 980 7 696 6 518 13% -23%
Pendlingsresor 3 762 762 762 762 762 2% 0%
Produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen4 2 940 2 250 957 2 042 1 470 3% -50%
SuMMA Klimatmål egen verksamhet 23 734 23 551 14 898 13 761 12 565 25% -47%
Kylning av dryck hos kund 5 25 238 27 606 24 736 35 357 38 151 75% 51%
SuMMA (exkl klimatkompensation) 48 972 51 157 39 634 49 118 50 716 100% 4%
SuMMA (inkl klimatkompensation) 48 972 51 157 39 634 49 118 50 716 100% 4%

Nyckeltal Hagainitiativet
Basår

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Förändring 
2004–2012 Enhet

Utsläpp per omsättning6 9,6 9,4 8,7 7,8 5,3 4,9 4,7 4,1 4,0 -58% (g CO2e/kr)
Utsläpp per liter producerad dryck6 87,9 86,7 79,6 72,4 48,1 44,6 41,3 37,5 37,8 -57% (g CO2e/liter)

Utsläpp per omsättning7 19,8 14,2 18,9 17,0 14,2 19,4 16,7 17,2 16,2 -18%  (g CO2e/kr)
Utsläpp per liter producerad dryck7 181,4 130,2 172,8 158,2 127,9 175,5 147,5 158,0 152,4 -16% (g CO2e/liter)
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Analys och kommentarer: 
CCES har minskat sina utsläpp inom alla områden i den egna verksamheten sedan basår-
et 2004. Minskad klimatpåverkan för användning av el och värme beror till stor del på 
övergången till köp av ursprungsmärkt el. Transporternas klimatpåverkan har minskat 
minskat med nästan en fjärdedel trots en fjärdedels ökning i produktionen av drycker 
vilket förklaras av att en stor del av lastbilstransporterna har ersatts av transport med 
tåg och fartyg.

Utöver egna utsläpp har CCES valt att även inkludera utsläpp som orsakas av de Coca-
Cola-kylar som finns i butiker. Detta är även den mest betydande utsläppskällan totalt 
sett, då de står för cirka 75% av alla utsläpp under 2012. Dessa utsläpp och har ökat med 
51% sedan basåret 2004. Förklaringen till detta är dels att antalet kylar har ökat med 
cirka en fjärdedel sedan 2004, dels att utsläppsfaktorn för ospecificerad el har ökat med 
nästan 30% sedan basåret. 
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k Diagrammet visar hur stor del av 
resultatet av klimatberäkningarna som 
är baserad på uppmätta aktivitetsdata 
respektive antaganden och beräknade 
aktivitetsdata. I beräkningarna 2012 var 
9% av de totala utsläppen beräknade 
utifrån uppmätta aktivitetsdata. 

k I stapeldiagrammet framgår vilka kategorier som ingår i företagets 
klimatmål. För kategorier som ligger utanför klimatmålet används en vit-
grå-svart färgskala.

k Diagrammet visar fördelning av 
utsläpp per scope inkluderade i  
Hagascopet 2012. 
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Klimatmål
Senast 2030 ska energiproduktionen vara helt klimatneutral. Fortum Värmes 
plan för att utveckla energiproduktionen i Stockholm medför till år 2020:
1.  De totala utsläppen av växthusgaser inkluderat indirekta utsläpp minskas 

med 40% jämfört med 20101 samtidigt som energisystemet i Stockholm ger 
ökande överskott av grön el.

2.  Behovet av primärenergi2 per kWh fjärrvärme halveras genom användning av 
energi ur restprodukter från skogsindustri, spillvärme och avfallsbränslen

3.  Andelen förnybar och återvunnen energi överstiger 90%.

Hur ska målen nås?
Fortum Värme investerar nu 4,4 miljarder kr i ett biobränsleeldat kraftvär-
meverk i Värtan i Stockholm.  Investeringen minskar användningen av fossila 
bränslen i Värtaverket med 20% vilket minskar CO2-utsläppen med ca 126 000 
ton per år. Under 2012 startade dessutom ett projekt för att öka andelen oliv-
kärnor och andra biobränslen i ett befintligt kraftvärmeverk i Värtan, där an-
delen biobränslen ska kunna öka från en inblandning på 4% upp till 25%. Med 
de satsningar som görs i Värtaverket kommer cirka 40% av kolförbrukningen 
att konverteras till förnybara biobränslen inom 3 år. Fjärrvärmen blir till 90% 
baserad på förnybar eller återvunnen energi. Grön elproduktion tillkommer 
samtidigt i kraftvärmeproduktionen och fjärrvärmesystemet ger från år 2018 
ett stort och ökande överskott av förnybar el. Till år 2020 kommer utsläppen i 
Stockholm att vara 700 000 ton lägre per år jämfört med år 2010.

FORTuM är ett av Sveriges ledande 
energibolag. Sverige är en av Fortums 
viktigaste hemmamarknader och i 
stort sett alla delar av verksamheten 
finns representerade i Sverige: Elpro-
duktion, värmeproduktion, elnät samt 
elhandel. Merparten av Fortums ener-
giproduktion i Sverige är koldioxidneu-
tral och förnybar. AB Fortum Värme 
samägt med Stockholms stad produ-
cerar och säljer fjärrvärme, fjärrkyla 
och el. Företaget har drygt 730 an-
ställda, omsätter 6,9 miljarder kronor 
och har närmare 10 000 miljömed-
vetna fjärrvärme- och fjärrkylakunder 
i Stockholmsområdet. Fortum Värmes 
fjärrvärme producerades år 2012 till 
87% av energi ur biomassa eller vat-
tenkraft, spillvärme och avfall. Fjärr-
kylan är 100% förnybar.

www.fortum.se

Utsläpp verksamhet  (ton CO2e) 2008 2009  2010 
basår

2011 2012 Andel av 
totalt 2012

Förändring 
2010-2012

Scope 1
Produktion3 1 094 304 1 253 676 1 455 002 1 032 863 910 938 78% -37%

Tjänsteresor 3 709 3 709 3 709 3 526 3 526 0% -5%

Scope 2
Energi4 156 021 257 720 410 018 344 671 358 724 31% -13%

Scope 3
Tjänsteresor5 473 2 363 1 734 1 735 1 735 0% 0%

SuMMA exklusive ursprungsmärkning 1 254 507 1 517 468 1 870 464 1 382 795 1 274 922 109% -32%
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar el eller fjärrvärme 0 -15 222 -364 020 -300 161 -315 061 -27% -13%

SuMMA Hagascope 1 254 507 1 502 246 1 506 444 1 082 634 959 861 82% -36%
Produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen6 275 089 329 544 299 229 82 191 61 944 5% -79%

Inköpta transporter7 27 510 40 804 39 465 28 826 27 846 2% -29%

Produktion av annan fjärrvärmeproducent som levereras av Fortum Värme8 20 887 34 579 124 850 63 851 124 207 11% -1%

SuMMA (exkl klimatkompensation) 1 577 992 1 907 173 1 969 988 1 257 502 1 173 858 100% -40%
Klimatkompensation 0 0 0 0 0 0 -

SuMMA (inkl klimatkompensation) 2 080 247 1 907 173 1 969 988 1 257 502 1 173 858 100% -40%

Nyckeltal Hagainitiativet 2008 2009  2010 basår 2011 2012 Förändring 2010-2012 Enhet
Utsläpp per levererad energi9 143 161 148 120 113 -24% g CO2e/kWh

Utsläpp per levererad fjärrvärme enligt VMK10 93 93 82 73 69 -16% g CO2e/kWh

1. Basåret 2010 utgår från ett rullande 5-års medelvärde. 
Målet är att medelvärdet 2016–2020 ska vara 40% läg-
reän det nu aktuella medelvärdet för 2006–2010. Syftet 
med ett rullande medelvärde är att parera för enskilda 
års väderberoende variationer.  Av utrymmesskäl visas 
de fem senaste årens värden i tabellen. 

2.  Primärenergi är den energi som finns som natur resurs 
innan den har omvandlats av människan.

3.  Utsläpp av växthusgaser från den egna produktionen, 
inklusive köldmedier. 

 

4.  Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme eller 
fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat (residualmix.

5.  Avser flygresor och taxi i tjänsten. Kategori 6 i GHG-
protokollets standard för Scope 3.  

6.  Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2. Avräk-
ning är gjord för att inte dubbelberäkna inköpta bräns-
letransporter. Kategori 3 i GHG-protokollets standard 
för Scope 3  

7.  Avser transporter av bränslen, kalk, sand, kemikalier 
och avfall. Kategori 4 i GHG-protokollets standard för 
Scope 3.  

8.  Utsläpp hos annan aktör än Fortum Värme vid produk-
tionssamverkan för fjärrvärme. Utsläppen omfattar 
både utsläpp från anläggning och från utvinning och 
distribution av bränslen till dessa anläggningar. Kate-
gori 3 i GHG-protokollets standard för Scope 3. 

9.  Totalt utsläpp från scope 1, 2 och 3 enligt ovan per 
total leverans av fjärrvärme, el, fjärrkyla, stadsgas och 
fordonsgas.

10. Överenskommelse mellan fastighetsägare och fjärr-
värmeleverantörer om synen på bokförda miljövärden 
för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme.  
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Analys och kommentarer: 
78% av Fortum Värmes utsläpp uppstår i den egna verksamheten. Om även produktions-
samverkan, dvs fjärrvärmeproduktion som sker hos annan producent men vars värme 
ingår i Fortum Värmes leverans, inräknas tillkommer ytterligare 11%.

Inköpt el till produktionen är för produkterna fjärrvärme och fjärrkyla ursprungsmärkt 
förnybar vilket gör att  ospecificerad el endast köps för  el som förbrukas i  anläggning-
arnas stödprocesser eller har allokerats på elproduktionen. Utsläpp för elförbrukning 
utgör därför endast 4% av det totala utsläppet.

7% av de totala utsläppen sker vid produktion och transport av de bränslen som an-
vänds i anläggningarna och i tjänstebilarna.

Sedan basåret 2010 har Fortum Värmes utsläpp totalt minskat med  40% och med 37% 
i den egna produktionen tack vare utfasning av fossila bränslen.

Utsläpp per levererad energi har minskat med 24% sedan basåret 2010. Orsaken till 
att detta nyckeltal har minskat mindre än totalt utsläpp beror på att den totala leve-
ransenhar  minskat med 22%. Leveransen har minskat dels på grund av att produktion 
utanför Stockholmsområdet har sålts av, dels att stadsgasproduktionen i Hjorthagen har 
avvecklats och dels att 2010 var ett år med ovanligt stort värmebehov.

Utöver klimatmål har Fortum Värme även mål avseende fjärrvärmeproduktionen om 
minskad primärenergianvändning och att öka andelen förnybar eller återvunnen energi i 
produktionen. Primärenergianvändningen per fjärrvärmeleverans har minskat med 12% 
sedan basåret 2010 och andelen förnybar eller återvunnen energi har ökat från 80% till 
87%. Detta betyder att en användning av 1 MWh fjärrvärme har orsakat en förbrukning 
av 0,21 MWh primära resurser och 0,11 MWh fossilt baserad energi.

Diagrammet visar hur stor del av re-
sultatet av klimatberäkningarna som 
är baserad på uppmätta aktivitetsdata 
respektive antaganden och beräknade 
aktivitetsdata. I beräkningarna 2012 var 
97% av de totala utsläppen beräknade 
utifrån uppmätta aktivitetsdata. j
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totala utsläppen med 40% 
sedan basåret 2010.

k Diagrammet visar fördelning av 
utsläpp per scope inkluderade i  
Hagascopet 2012. 
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Klimatmål
JMs klimatmål innebär att utsläppen av växthusgaser skall minska med 40% 
till år 2020 jämfört med 1990. Minskningen omfattar inte bara utsläppen från 
den egna verksamheten utan även från de bostäder som uppförs under dess 
garantitid.

JM har valt att arbeta med ett relativt utsläppsmål, dels eftersom företagets 
verksamhet har ändrat karaktär under de senaste decennierna, dels för att det 
är en ganska betydande fluktuation i produktion mellan åren.

Hur ska målen nås?
JM är idag ledande i Europa på att bygga energisnåla bostäder. Strategin för 
framtiden är att på bred front fortsätta att minska energianvändningen, såväl 
i bostäderna som och på byggarbetsplatserna. Förutom att bygga tätare hus 
med energisnåla installationer, arbetar JM också med att påverka de boendes 
energianvändning bl a genom individuell mätning och debitering av tappvarm-
vatten. JM har infört ett energiklassningssystem för sina bostäder som liknar 
det som finns för vitvaror. Målsättningen är att energibehovet för JM-produce-
rade bostäder skall understiga 75 kWh/kvm (A-temp) i all produktion, vilket är 
ca 25% lägre än gällande norm. 

JM arbetar också kontinuerligt med att minska energianvändningen på 
byggarbetsplatserna. Genom bättre isolerade bodar, lågenergilampor, och tids-
styrning av uppvärmning och belysning har energianvändningen minskats. För-
sök med nattsänkning av värme i bodarna pågår. För att minska miljöpåverkan 
från transporter arbetar JM med att utveckla logistikprocessen samt att ställa 
krav på transportörerna. Vidare är alla tjänstebilar miljöbilar och all el som 
köps vattenkraftsproducerad.

JM AB är ett publikt bolag och note-
rat på Stockholmsbörsen. JM är en av 
Nordens ledande projektutvecklare av 
bostäder. Verksamheten är fokuserad 
på expansiva storstadsområden och 
universitetsorter i Sverige, Norge, 
Danmark, Finland och Belgien. Fö-
retaget arbetar även med projekt-
utveckling av kommersiella lokaler 
och entreprenadverksamhet. En bred 
satsning på kvalitets- och miljöfrågor 
kännetecknar verksamheten. Antalet 
anställda är 1926 personer och om-
sättningen är 13,1 miljarder SEK.

www.jm.se

Utsläpp verksamhet (ton CO2e) 2010 2011 2012 Andel av total 2012 Förändring 2010-2012
Scope 1
Tjänsteresor1 3 970 3 873 3 984 17% 0%
Uppvärmning 1 785 1 338 1 016 4% -43%
Scope 2
Energi2 9 608 13 679 10 549 46% 10%
Scope 3
Tjänsteresor3 357 523 486 2% 36%
SuMMA exklusive ursprungsmärkning 15 720 19 414 16 036 70% 2%
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar el eller fjärrvärme -7 065 -11 323 -8 557 -38% 21%
SuMMA Hagascope 8 656 8 091 7 478 33% -14%
Inköpta transporter4 2 487 2 905 2 626 12% 6%
Inhyrda arbetsmaskiner5 8 663 8 124 8 878 39% 2%
Produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen6 1 485 1 718 1 359 6% -9%
Energiförbrukning nya bostäder (första 2 år) 1 437 1 631 2 462 11% 71%
SuMMA (exkl klimatkompensation) 22 728 22 468 22 803 100% 0%
Klimatkompensation -359 -351 -387 -2% 8%
SuMMA (inkl klimatkompensation) 22 369 22 117 22 416 98% 0%

Nyckeltal Hagainitiativet 19908 2010 2011 2012 Förändring 2010–2012 Enhet
Utsläpp per bostad (JM:s klimatmål)7 13,5 7,5 6,4 7,2 -44,4% ton CO2e/bostad
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Analys och kommentarer: 
JM:s utsläpp i scope 1 och 2 står för 21% respektive 8% av 
de totala utsläppen och Hagascopet, där dessutom tjäns-
teresor ingår, utgör 33% av de totala utsläppen. Utsläp-
pen inom Hagascopet har minskat med  14% sedan 2010. 

Utöver de utsläpp som ingår i Hagascopet , tar JM ett brett grepp om sina Scope 3-ut-
släpp, där de utöver inköpta transporter och arbetsmaskiner även inkluderar sina el- och 
värmeförbrukning i nybyggda fastigheter de första två åren i sin klimatberäkning. Att ut-
släppen per bostad har minskat med ca 4% sedan 2010, trots att utsläppen i stort sett är 
oförändrade, beror på att produktionsvolymen har vuxit. JM hade fler avslutade projekt 
under 2012 än 2011 och 2010, vilket är en orsak till uppgången med 71% för kategorin 
energianvändning i nya bostäder jämfört med 2010. 

JM:s största klimatpåverkan är från arbetsmaskiner som motsvarar 39% av de totala 
utsläppen.

JM har valt att klimatkompensera utsläppen från sina flygresor med utsläppsreduktio-
ner från CDM Gold Standard-projektet Yangjiayao. 

Fördelning av utsläpp 2010–2012 ton CO2e

Uppmätta 
värden 

24% 

Beräknade/ 
uppskattade 

värden 
76% 

Scope 1 
67% 

Scope 2 
27% 

Scope 3 
6% 

Fördelning av utsläpp per scope 
inkluderade i Hagascopet 2012

Fördelning av resultat
baserad på typ av aktivitetsdata 

 2012
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k Diagrammet visar hur stor del av 
resultatet av klimatberäkningarna som 
är baserad på uppmätta aktivitetsdata 
respektive antaganden och beräknade 
aktivitetsdata. I beräkningarna 2012 
var 24% av de totala utsläppen beräk-
nade utifrån uppmätta aktivitetsdata. 
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i Noter till tabellen
1.  Bilresor i fordon som kontrolleras av JM.  
2.  Avser elanvändning under produktion, fastighetsel  i JM-ägda fastigheter, fjärrvärmeanvändning under pro-

duktion och fjärrvärme i JM-ägda fastigheter.  
3.  Avser flyg-, taxi-, buss- och tågresor samt hotell i tjänsten. Kategori 6 i GHG-protokollets standard för scope 3.
4.  Avser inköpta lastbilstransporter. Kategori 9 i GHG-protokollets standard för Scope 3.
5.  Kategori 8 i GHG-protokollets standard för Scope 3. 
6.  Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2. Dessa motsvarar uppströms utsläpp från bränslen (produktion 

av bränslen) och energiförbrukning i nybyggda fastigheter de första två åren. Kategori 3 i GHG-protokollets 
standard för Scope 3.

7.  JM:s klimatmål omfattar alla redovisade utsläpp enligt ovan, förutom energiförbrukning nya bostäder (första 2 
år), i förhållande till antal producerade bostäder.

8.  Nyckeltal för 1990 är beräknat i efterhand med samma beräkningsmetodik och antaganden som nu,  
men utifrån vissa antaganden samt större osäkerhet i vissa data. 

k Diagrammet visar fördelning av 
utsläpp per scope inkluderade i  
Hagascopet 2012. 
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Klimatmål
Lantmännen har följande klimatmål: Att minska de egna koldioxidutsläppen 
med 40% mellan 2009 och 2020. Målet är avgränsat till energianvändning inom 
den egna produktionen samt transporter och är relaterat till förädlingsvärdet 
för att kunna följa upp hela sin diversifierade verksamhet och vara jämförbart 
över tid.

Hur ska målen nås?
I Lantmännens anläggningar förädlas spannmål och andra råvaror till livs-
medel, foder och förnybara bränslen. Arbetet med energieffektivisering och 
övergång till förnybara energikällor har fortsatt under 2012. Under året har 
Lantmännen konverterat en tredjedel av oljeanvändningen till förnybara bräns-
len. Lantmännen arbetar också med att utnyttja restprodukter för energipro-
duktion. Exempelvis spillvärme från spåntorken på pelletsfabriken i Norberg 
som värmer vattnet i ortens fjärrvärmenät, och havreskal vid Lantmännens 
kvarn i Järna som förser anläggningen med förnybar energi och fjärrvärme för 
1500 hushåll. I nära samarbete med transportörer arbetar Lantmännen med 
transporteffektivitet genom ökad fyllnadsgrad och ruttoptimering. Under året 
har Lantmännen börjat titta på kopplingen mellan minskat svinn i produktionen 
och klimatpåverkan. 

Beräkningar av Lantmännens klimatutsläpp fr.o.m. basåret finns redovisat på  http://lantmannen.com/sv/om-
lantmannen/vart-ansvar/Fokusfragor/Klimat/
Här är målet redovisat för hela koncernen. I Hagaintiativet redovisar vi enbart den svenska verksamheten.

Lantmännen är en av Nordens 
största koncerner inom livsmedel, 
maskin, energi och lantbruk. Kon-
cernen ägs av drygt 33 500 svenska 
lantbrukare, har mer än 10 000 an-
ställda, är verksamt i 19 länder och 
omsätter 36,5 miljarder kronor. Åker-
marken och dess möjligheter är ut-
gångspunkten för Lantmännen. Inom 
koncernen finns en rad verksamheter 
med stark anknytning till lantbrukar-
nas behov. Lantmännen är verksam i 
alla delar av värdekedjan - från jord 
till bord - och arbetar för att driva ut-
vecklingen mot ett sunt och bra sam-
hälle. Med kunden i fokus utvecklar 
och förädlar vi åkermarkens resurser 
på ett ansvarsfullt sätt.

www.lantmannen.com

1. Avser inköpt el och fjärrvärme. 
2. Avser flygresor och tåg i tjänsten. Kategori 6 i GHG-protokollets standard för Scope 3.
3. Avser godstransporter som köps av extern speditör. Kategori 4 i GHG-protokollets standard för Scope 3.
4. Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2. Kategori 3 i GHG-protokollets standard för Scope 3

Utsläpp verksamhet (ton CO2e) 2009 basår 2011 2012
Andel av 

totalt 2012
Förändring 
2009-2012

Scope 1

Tjänsteresor 4 508 4 223 4 169 1% -8%

Uppvärmning 53 637 37 876 38 506 13% -28%

Scope 2

Energi 1 100 138 152 930 163 167 56% 63%

Scope 3

Tjänsteresor 2 2 893 2 835 2 817 1% -3%

SuMMA exklusive ursprungsmärkning 161 177 197 863 208 659 71% 29%

Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar el eller fjärrvärme 0 0 0 0% -

SuMMA Hagascope 161 177 197 863 208 659 71% 29%

Inköpta godstransporter 3 79 867 89 347 66 173 23% -17%

Produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen 4 32 993 17 837 17 257 6% -48%

SuMMA (exkl klimatkompensation) 274 037 305 046 292 089 100% 7%

SuMMA (inkl klimatkompensation) 274 037 305 046 292 089 100% 7%

Nyckeltal Hagainitiativet  2009 basår 2011 2012
Förändring 
2009–2012 Enhet

Utsläpp per omsättning 14,2 15,1 16,0 13% ton CO2e/MSEK
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Fördelning av utsläpp 2009–2012 Energianvändning 2009, 2011–2012 
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Analys och kommentarer: 
 Lantmännens klimatpåverkan är störst i scope 2 där utsläpp för produktion av inköpt 
el, fjärrvärme och fjärrkyla står för 56% av  de totala utsläppen.  Dessa utsläpp har ökat 
med 63% sedan basåret 2009, bland annat på grund av att residualmixen sedan båsåret 
ökat med 41%. Användning av energi sker till 41% av bränslen till egna pannor, 38% fjärr-
värme och 21% inköpt el.  De näst största utsläppen totalt sett är de inköpta godstran-
sporterna i scope 3 som står för cirka 23% av de totala utsläppen. Uppvärmningen i scope 
1 hamnar på tredje plats storleksmässigt, då de motsvarar 13% av de totala utsläppen. 

Användningen av fossila bränslen, biobränslen och el har minskat med 30%, 4% res-
pektive 6% medan fjärrvärme har ökat med 31% sedan 2009. Tack vare att cirka 80% av 
bränslena till egna pannor är förnybara är utsläppen av växthusgaser relativt låga.  Elför-
brukningen är  6% lägre än 2009. Utsläpp för elförbrukning har trots detta ökat med 38% 
pga att utsläppsfaktorn för nordisk residualmix ökat med 41% mellan åren.

Trots en minskad användning av el och fossila bränslen har de totala beräknade ut-
släppen från Lantmännens energianvändning ökat vilket till allra största del beror på 
utsläppsfaktorn för residualmixen i det nordiska kraftnätet.

Utsläpp från tjänsteresor har från och med 2012 uppmätts och utgör cirka 2% av de 
totala utsläppen.

Diagrammet visar hur stor del av re-
sultatet av klimatberäkningarna som 
är baserad på uppmätta aktivitetsdata 
respektive antaganden och beräknade 
aktivitetsdata. I beräkningarna 2012 var 
96% av de totala utsläppen beräknade 
utifrån uppmätta aktivitetsdata. j

k Diagrammet visar att förbrukning av bränsle i egna pannor har 
minskat, fjärrvärmeförbrukningen har ökat och elförbrukningen har 
varit i stort sett oförändrad. Totalt har energianvändningen ökat med 
cirka 10% jämfört med basåret.
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k Diagrammet visar fördelning av 
utsläpp per scope inkluderade i  
Hagascopet 2012. 
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Klimatmål
Löfbergs klimatmålsättning är att utsläppen av växthusgaser i relation till 
försäljningsvolymen av kaffe ska minska med 40% fram till 2020 jämfört med 
2005. De utsläpp som ingår i klimatmålet är scope 1, scope 2 och tjänsteresor i 
scope 3. 

Ytterligare en målsättning är att 100% av Löfbergs produkter ska vara cer-
tifierade år 2016. En stor del av detta är redan idag ekologiskt odlat och detta 
uppskattas ha en lägre klimatpåverkan än konventionellt odlat kaffe.

Hur ska målen nås?
Sedan 2005 har Löfbergs gått från uppvärmning med olja till fjärrvärme samt 
tecknat avtal om vindkraftsel i Karlstad. De har därigenom minskat sin klimat-
påverkan per lokalyta med cirka 80%. En annan åtgärd som gjorts för att mins-
ka energiförbrukningen är att man återanvänder energin i rostningsprocessen 
till att förvärma nästa rost. 

Sedan  Löfbergs införde en resepolicy där maxgränsen för CO2-utsläpp är 
120 g/km har andelen tjänstebilar som uppfyller kraven ökat och utgjorde vid 
verksametsårets slut 30%. Löfbergs mål till 2020 är helt fossilfritt drivmedel för 
tjänstebilar.

För att nå målet med en minskad klimatpåverkan med 40% fram till 2020 
arbetar Löfbergs aktivt tillsammans med andra aktörer för att kunna hitta en 
lösning att rosta kaffet med icke-fossilt bränsle. 

Löfbergs grundades 1906 och är 
idag ett av Nordens största familje-
ägda kafferosterier. Huvudkontoret 
och ett av rosterierna ligger i Karl-
stad.  Inom koncernen finns också 
Peter Larsen Kaffe i Danmark, Crema 
Kaffebrenneri i Norge, Melna Kafija i 
Lettland samt Löfbergs UK i England.

Löfbergs äger också te-varumärket 
Kobbs.  Det svenska bolaget har 160 
anställda och omsätter cirka en mil-
jard kronor. Löfbergs har länge arbe-
tat med hållbarhetsfrågorna, tar ett 
stort socialt ansvar och jobbar för att 
aktivt bidra till en bättre miljö. 

Löfbergs är idag en av världens störs-
ta importörer av ekologiskt och Fair-
trade certifierat kaffe.

www.lofbergs.se

1.  Avser leasingbilar.
2.  Avser flyg, tåg, taxi och hotell. Kategori 6 i GHG-protokollets standard för Scope 3.
3.  Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2. Kategori 3 i GHG-protokollets 

standard för Scope 3.
4.  Avser transport av råkaffe från odling till fabrik, transport av förpackningsmate-

rial samt distribution. Kategori 4 och 9 i GHG-protokollets standard för Scope 3.

5. Utvinning av råmaterial och produktion av förpackningar. Avser kategori 1 i GHG-
protokollets standard för Scope 3. 

6.  Odling, inklusive andra processer på odlingen av kaffe. Avser kategori 1 i GHG-
protokollets standard för Scope 3. 

7.  Avser det brutna räkenskapsåret 2010/2011.
8.  Avser det brutna räkenskapsåret 2011/2012.

Utsläpp verksamhet (ton CO2e) 2005 basår 20116 20127 Fördelning 2012 Förändr. 2005–2012
Scope 1
Rostning 1 623 2 034 2 011 1,5% 24%

Energi 295 53 44 0,0% -85%
Tjänsteresor1 264 230 262 0,2% -1%
Egna transporter 511 0 0 0,0% -100%
Scope 2
Energi 595 1 599 1 460 1,1% 145%
Scope 3
Tjänsteresor2 236 400 447 0,3% 89%
SuMMA exklusive ursprungsmärkning 3 525 4 316 4 224 3,0% 20%
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar el eller fjärrvärme 0 -1 526 -1 334 -1,0% -
SuMMA Hagascope 3 525 2 790 2 890 2,1% -18%
Produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen3 317 275 258 0,2% -19%
Inköpta transporter4 6 825 7 915 7 835 5,6% 15%
Förpackningar5 1 520 1 582 1 353 1,0% -11%
Odling av kaffe6 122 873 125 699 126 338 91,1% 3%
SuMMA (exkl klimatkompensation) 135 059 138 260 138 674 100,0% 3%
SuMMA (inkl klimatkompensation) 135 059 138 260 138 674 100,0% 3%

Nyckeltal Hagainitiativet  2005 basår 2011 2012 Förändring 2005-2012 Enhet
Utsläpp per ton sålt kaffe (Hagascope) 0,160 0,117 0,123 -23% ton CO2e/ton sålt kaffe
Utsläpp per ton sålt kaffe (totalt) 6,1 5,8 5,9 -4% ton CO2e/ton sålt kaffe
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Analys och kommentarer: 
Löfbergs klimatbokslut omfattar den svenska verksamheten samt produktionsanlägg-
ningen i Viborg (Danmark). Löfbergs klimatpåverkan totalt sett är störst i scope 3, där 
odling av kaffe upptar ca 90% av alla utsläpp. Inom ramarna för Hagascopet motsvarar 
rostningen av kaffe den största utsläppskällan. Utsläppsfaktorn för residualmixen har 
ökat kraftigt mellan 2005 och 2012 vilket förklarar den stora ökningen av utsläpp från 
scope 2.

Klimatpåverkan vid odling av kaffe har totalt ökat med 3% sedan basåret 2005. Orsaken 
till detta är en ökad produktionsvolym med 7%. Därutöver har utsläpp från rostning ökat 
med 24% med anledning av ökad produktion.  

Utsläpp från el och värme har minskat kraftigt dels tack vare anslutning till fjärrvärme, 
istället för oljepanna, dels tack vare att elförbrukningen i Sverige köps som ursprungs-
märkt vindkraft. Relativt sett har utsläppen per ton sålt kaffe minskat med 23% inom 
ramarna för Hagascopet sedan 2005.

Löfbergs arbetar med att minska klimatpåverkan för förpackningsmaterialen. Klimat-
påverkan från förpackningar beräknas idag utifrån rapporteringen av förpackningar till 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Reduktionen på 11% är osäker. Löfbergs 
kommer till nästa års klimatbokslut se över beräkningsmetodiken och i stället utgå från 
inköpta volymer förpackningsmaterial.

För egna och inköpta transporter sammanslaget har utläppen ökat sedan basåret med 
cirka 6% vilket ungefär är i linje med produktionsökningen. Utsläpp från tjänsteresor 
har ökat med 89% i scope 3 sedan 2005 på grund av ett ökat flygande kopplat till den 
internationella expansionen. Beslut har tagits att klimatkompensera för flygresor från 1 
januari 2013.

k Diagrammet visar hur stor del av 
resultatet av klimatberäkningarna som 
är baserad på uppmätta aktivitetsdata 
respektive antaganden och beräknade 
aktivitetsdata. I beräkningarna 2012 
var 83% av de totala utsläppen beräk-
nade utifrån uppmätta aktivitetsdata. 
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Klimatmål
McDonald’s har en målsättning att minska koldioxidutsläppen med 40% i för-
hållandet till antalet gäster till 2020, utifrån basår 2010. De utsläpp som ingår 
i klimatmålet är scope 1, scope 2 och tjänsteresor i scope 3. Utöver detta finns 
ett mål om att nå 95% förnyelsebart bränsle för leverans av råvaror till restau-
rang till år 2020.

Hur ska målen nås?
Utsläppsreduktioner skall ske genom att McDonald’s fortsätter välja energief-
fektiv utrustning som exempelvis CO2-givare som styr ventilationen efter antalet 
gäster, LED-belysning, energieffektiva fritöser m.m. McDonald’s har hittills 
minskat sina direkta utsläpp i förhållande till antalet gäster med 40% sedan 
2010. Detta tack vare minskat resande, energieffektiviseringar och att allt fler 
restauranger köper förnyelsebar el. Klimatmålet har uppnåtts under 2012. Nu 
ser McDonald’s över hur de kan reducera sina koldioxidutsläpp ytterligare till 
2020.

När det gäller leveranserna av råvaror körs dessa på återvunnen frityrolja 
(naturbiodiesel) och RME i allt större utsträckning.  Under 2012 körde lastbi-
larna på ca 75% förnyelsebart bränsle. Tack vare att naturbiodiesel och RME 
ersätter diesel är koldioxidutsläppen cirka 690 ton lägre än om lastbilarna en-
bart kört på diesel.

McDonald’s är Sveriges största 
restaurangkedja med ca 220 restau-
ranger och ca 435 000 dagliga gäster. 
På McDonald’s har vi ca 12 000 med-
arbetare, vilket gör oss till landets 
största privata arbetsgivare för ung-
domar. Drygt 80 procent av restau-
rangerna ägs och drivs lokalt av egna 
företagare. Restaurangerna erbjuder 
över 400 olika möjliga måltidskombi-
nationer och råvaror av hög kvalitet, 
t.ex. 100 procent nötkött utan till-
satser, ekologisk mjölk, miljömärkt 
MSC-certifierad fisk och Rainforest 
Alliance-certifierade kaffebönor. Över 
1000 svenska bönder levererar råva-
ror till McDonald’s som bl.a. är res-
taurangbranschens största inköpare 
av svenskt nötkött. McDonald´s har 
under många år arbetat för att ut-
vecklas hållbart, från jord till bord och 
återvinning.

www.mcdonalds.se

Utsläpp verksamhet (ton CO2e) 2010 Basår 2011 2012 Förändring 2010-2012
Scope 1
Tjänsteresor1 251 235 210 -16%
Köldmedier 861 911 582 -32%
Scope 2
Energi 33 834 32 091 31 534 -7%
Scope 3
Tjänsteresor 2 427 545 416 -2%
SuMMA exklusive ursprungsmärkning 35 373 33 782 32 743 -7%
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar el (scope 2) -26 695 -25 563 -27 194 2%
SuMMA Hagascope 8 678 8 219 5 548 -36%
Produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen3 3 061 2 931 1 156 -62%
Avfallshantering4 1 359 1 400 1 261 -7%
SuMMA McDonald’s Sveriges klimatmål 13 098 12 549 7 966 -39%
Logistik 3 144 2 838 2 776 -12%

Nyckeltal 2010 2011 2012 Förändring 2010-2012 Enhet
Utsläpp per kundbesök (klimatmål) 158,3 150,3 95,7 -40% g CO2e/gäst
Energianvändning per kundbesök 1,6 1,6 1,5 -9% kWh/gäst

1. Avser resor i tjänsten för anställda på Svenska McDonald’s AB.
2. Avser flygresor i tjänsten för anställda av Svenska McDonald’s AB. Kategori 6 i GHG-protokollets standard för Scope 3.
3. Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2. Kategori 3 i GHG-protokollets standard för Scope 3
4. Kategori 5 i GHG-protokollets standard för Scope 3
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Analys och kommentarer: 
McDonald’s Sverige har reducerat utsläppen med 39% jämfört med basåret 2010 och 
med 37% sen föregående år. Utsläppen minskar inom alla kategorier men är allra störst 
inom energi och produktion och distribution av bränslen. För de utsläppskällor som ingår 
i Hagascopet  har McDonald’s Sverige minskat utsläppet sedan basåret 2010 med  cirka 
3 100 ton eller 36%.

Energianvändningen i antal kWh har minskat med 9%. Utsläppen för energianvändning 
har dock minskat med hela 39% vilket främst beror på att en större andel restauranger 
har avtal om ursprungsmärkt förnybar el. Utsläpp för produktion och distribution av de 
bränslen som används i fordon och vid värme- och elproduktion har minskat kraftigt, 
62%, vilket dels beror på en minskad användning av bränslen, dels en övergång från 
ursprungsmärkt biokraft till vattenkraft.

Tack vare bättre avfallshantering har avfallsmängderna kunnat hållas nere och klimat-
påverkan minskat med 7%. 

k Diagrammet visar hur stor del av re-
sultatet av klimatberäkningarna som är 
baserad på uppmätta aktivitetsdata res-
pektive antaganden och beräknade akti-
vitetsdata. I beräkningarna 2012 var 43% 
av de totala utsläppen beräknade utifrån 
uppmätta aktivitetsdata. 
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Klimatmål
P&G hade som mål att mellan 2002-2012 att minska sina utsläppen med 50% 
per produktionsenhet, och redovisar minskning av koldioxidutsläpp med 54% 
och energiförbrukning med 52% vid periodens slut 2012. P&G:s ansträngningar 
har också levererat absoluta minskningar av både energianvändning, en 7-pro-
centig minskning, och en 5-procentig minskning av direkta CO2-utsläpp. Arbetet 
fortsätter och nytt mål är satt för 2010–2020 där energianvändning i P&G:s fast-
igheter och verksamhetens totala koldioxidutsläpp (scope 1 och 2) ska minskas 
med 20% per produktionsenhet.1

Hur ska målen nås?
Under det senaste året har P&G minskat och omvandlat avfall från sina fa-
briker, t.ex. Vallejo-fabriken i Mexiko installerade ny utrustning som gör det 
möjligt att ge avloppssvatten för bevattning av parker och grönområden. Som 
ett led i att nå sitt mål med mer förnyelsebart material har P&G börjat använda 
växtbaserat material i schampot Pantene Nature Fusions flaska. Den stora de-
len av förnyelsebart material i förpackningarna kommer att kommersialiseras 
under perioden 2015-2020. 

Grunden för P&G:s hållbarhetsarbete är en Life Cycle Analysis för hela pro-
duktportföljen. Den största miljöpåverkan P&G har kommer från den energi 
konsumenter använder för att värma vatten när de tvättar. Mycket produktut-
veckling läggs således på att utveckla tvättmedel som tvättar i låga tempera-
turer. Ett mål för 2020 är att 70% av all tvätt globalt ska ske vid 30 grader eller 
lägre. För att nå detta krävs det även att P&G fortsätter att investera i mark-
nadskommunikation som syftar till att utbilda konsumenter om tvätt i kallt vat-
ten. Grafen på höger sida visar analysen av hela P&G’s produktportfölj och var 
mest energi används. Den visar att kategorin tvätt i samband med konsumen-
tanvändning är det område där mest energi går åt. 
1. P&G rapporterar sina globala koldioxidsutsläpp publikt i sin årliga hållbarhetsrapport och i Carbon Disclosure 

Project , vilket har gjorts sedan år 2000. Beräkningarna baseras på GHG-protokollet och internationellt er-
kända metodologier. P&Gs fokus är på direkta koldioxidutsläpp.

 Läs mer på: http://www.pg.com/en_uS/sustainability/index.shtml

PROCTER & GAMBLE tillverkar, 
säljer och marknadsför ett stort ut-
bud av konsumentprodukter. Mer än 
fyra miljarder gånger per dag an-
vänder människor över hela världen 
våra produkter i sin vardag. I Norden 
marknadsförs bland annat Pampers, 
Yes, Wella, Head & Shoulders, Always, 
Gillette, Braun,Oral-B, Duracell, Vicks 
och Ariel. Vårt hållbarhetsarbete är 
fokuserat inom tre områden där vi gör 
mest nytta; produkter, verksamhet 
och socialt ansvarstagande, genom 
våra medarbetare och i samarbete 
med intressenter. Vår utgångspunkt 
är att vi har ett ansvar att bevara vår 
planets resurser och förbättra sam-
hällena där vi verkar. P&G har ca 120 
000 anställda i över 75 länder, varav 
över 500 jobbar i Norden

http://se.pg.com/

Utsläpp per produktionsenhet 
och scope (ton CO2 /105 * SU)1

2002 
basår

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förändr. 
2002–2012

Scope 1 176 162 144 139 119 91 84 76 82 82 80 -55%

Scope 2 158 135 139 129 135 111 109 92 82 84 87 -45%

Summa 335 297 283 269 254 202 193 168 164 166 167 -50%

Utsläpp 
per Scope, 
ton CO2

2002 
basår

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förändr. 
2002–
2012

Scope 1 3 215 031 3 314 011 3 059 541 3 111 263 2 934 678 2 875 926 2 781 900 2 625 582 2 794 879 2 904 079 2 799 494 -13%

Scope 2 2 889 345 2 752 494 2 945 479 2 878 159 3 313 617 3 497 308 3 602 131 3 199 677 2 795 000 2 969 000 3 027 408 5%

Summa 6 104 376 6 066 505 6 005 020 5 989 422 6 248 295 6 373 234 6 384 031 5 825 259 5 589 879 5 873 079 5 826 902 -5%

1. SU står för produktionsenhet.
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i P&G har tagit fram en livscykelana-
lys för sin produktportfölj som visar 
var mest energi används. Inkluderat 
är alltifrån utvinning av råmaterial till 
tillverkning, logistik, paketering, distri-
bution, kundanvändning och till avfall. 
2010 års energifotavtryck visas i grafen. 
Där framgår att 67% av energin åtgår 
vid användning av produkterna och 
cirka 20% vid utvinning av råmaterial. 
Den kategorin som har störst energi-
användning är uppvärmning av vattnet 
vid klädtvätt, 51%, följt av varmvatten 
vid användnining av schampoo, 11%. 
Observera att utfallet förutom produk-
ternas prestanda även påverkas av hur 
mycket som säljs av respektive produkt.

Analys och kommentarer: 
P&G har investerat i egen kraftvär-
meproduktion på ett flertal platser 
vilket visserligen har inneburit ökade 
utsläpp i scope 1 men minskade ut-
släppen desto mer från inköpt energi 
i scope 2. Investeringarna i kraftvärme 
har totalt inneburit en reduktion i ut-
släppet av koldioxid med 18%.

P&G har sedan basåret 
2002, trots en ökad produk-
tion, minskat sina utsläpp i 
scope 1 och 2 med 5%. Ut-
släppet per producerad en-

het har minskat med cirka 50% vilket 
innebär att målet för perioden 2002-
2012 har uppfyllts.
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Klimatmål
Scan AB har som mål att från år 2003 till 2020 minska klimatutsläppen med 
50 %, målet är satt i absoluta tal för att spegla företagets totala utsläpp. I 
klimat bokslutet ingår scope 1, scope 2 och tjänsteresor, inköpta intransporter 
samt produktion och distribution av energi- och fordonbränslen i scope 3. 

Hur ska målen nås?
För 2012 års klimatbokslut har Scan breddat scope 3 till att också innefatta kyl- 
och frystransporter, förpackningsmaterial, egen avfallshantering och hantering 
av förpackningsavfall hos slutkonsument. Dessa områden ingår inte i klimat-
målet men man arbetar med att minska påverkan från transporter genom 
kortare körsträckor och ökad fyllningsgrad, liksom utbildning i eco-driving och 
ökad andel förnyelsebara drivmedel.  Materialförbrukningen minskas bland 
annat genom att ta fram mindre materialkrävande förpackningar och mängd 
avfall går ner genom minskad materialanvändning och ökad återvinning. 

Genom energikartläggning och kontinuerligt förbättringsarbete har Scan 
genomfört energieffektiviseringar och även gjort större insatser inom belys-
ningsområdet. Under året har vi arbetat med att hitta fler förnyelsebara en-
ergikällor, tyvärr har Scan även tagit ett steg tillbaka då det inte längre finns 
tillgång till biogas för en av deras anläggningar. 

Scan arbetar löpande med att informera och utbilda medarbetarna för att 
skapa engagemang och kunskap om hur var och en kan påverka förbrukning av 
resurser och bidra med kreativa lösningar. Som ett exempel går varje medar-
betare årligen igenom miljöaspekter i dialog med sin chef. 

SCAN grundades i Halmstad 1899 och 
ingår idag i HKScan-koncernen som är 
ett av norra Europas största livsmed-
elsföretag inom kött, charkuterivaror 
och färdigmat. Scan AB omsätter 9,4 
Mdr SEK och har ca 2 500 medarbe-
tare. Scan är ett av Sveriges mest om-
tyckta varumärken och förknippas med 
svenskt ursprung, trygghet och kvalitet. 
Genom arbete från gård till bord har 
Scan god kontroll över djuromsorg, 
miljö och kvalitet. 

www.scan.se

Utsläpp verksamhet  (ton CO2e) Basår 2003 2011 2012 Andel av 
totalt 2012 

Förändring 
2003–2012

Scope 1
Tjänsteresor 1 596 866 846 1% -47%
Uppvärmning 22 334 12 483 13 118 19% -41%
Köldmedier 0 130 3 0% -
Egna transporter 2 965 276 139 0% -95%
Koldioxid i produktion1 2 897 2 143 1 447 2% -50%
Scope 2
Energi 2 23 790 29 080 25 146 37% 6%
Scope 3
Tjänsteresor3 0 202 238 0% -
SuMMA exklusive ursprungsmärkning 53 582 45 181 40 938 59% -24%
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar el eller fjärrvärme 0 0 -844 -1% -
SuMMA Hagascope 53 582 45 181 40 094 58% -25%
Produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen4 10 923 1 118 1 117 2% -90%
Inköpta intransporter5 10 516 7 968 6 648 10% -37%
SuMMA Scans klimatmål 75 021 54 267 47 859 69% -36%
Koldioxid i förpackningar1 2 897 2 143 1 447 2% -50%
Övriga inköpta transporter 5 0 0 9 432 14% -
Avfallshantering6 0 0 5 799 8% -
Förpackningar7 0 0 4 161 6% -
Hantering av förpackningsavfall hos slutkonsument 8 0 0 188 0% -
SuMMA (exkl klimatkompensation) 77 918 56 410 68 886 100% -12%
Klimatkompensation 0 0 0 -
SuMMA (inkl klimatkompensation) 77 918 56 410 68 886 100% -12%

Nyckeltal Hagainitiativet  Basår 2003 2011 2012 Förändring 2003–2012 Enhet
Utsläpp per  ton producerad vikt  (Scans klimatmål) 0,147 0,134 0,135 -8% ton CO2e/ton produkt
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Analys och kommentarer: 
Scans utsläpp inom det uppsatta klimatmålet har minskat med 36% sedan basåret 2003. 
Detta förklaras främst av minskade utsläpp inom alla kategorier utom inköpt energi.

Ökningen av utsläppen från inköpt energi beror dock inte på en ökad energiförbruk-
ning. Tvärtom har den totala förbrukningen av inköpt energi minskat med nästan 40%. 
Scan köper dock den mesta elen ospecificerad och utsläppsfaktorn för den nordiska re-
sidualmixen har under perioden ökat med nästan 100%.

I Scans klimatmål ingår utöver Hagascopet även  produktion och distribution av bräns-
len och inköpta intransporter. Produktion och distribution av bränslen har minskat som 
en följd av minskad förbrukning av fordons- och energibränslen.  Intransporternas ut-
släppsreduktion beror främst av minskad produktion men också en bättre logistik. Ut-
släppet inom  Scans klimatmål utgjorde 69% av de utsläpp som totalt redovisas.

Förutom utsläpp av koldioxid när kunderna öppnar förpackningarna är övriga katego-
rier i scope 3 nya för 2012 och kan därför inte jämföras med basåret.

Omfattningen av inköpta transporter har utökats och lagts utanför klimatmålet för 
jämförbarhet med basåret.

Dessutom har Scan breddat sina scope 3-beräkningar med tre ytterligare kategorier 
som tidigare inte alls ingått i beräkningarna; avfallshantering i egen verksamhet, pro-
duktion av förpackningsmaterial och hantering av förpackningsavfall hos slutkonsument. 
Dessa tre kategorier står tillsammans för cirka 15% av Scans totala utsläpp.

Den utökade omfattningen i scope 3 har inneburit att nästan 20 000 ytterligare ton re-
dovisas jämfört med föregående år.

Utsläppen per producerad vikt har för klimatmålet minskat med 8% att jämföra med 
utsläppsminskningen i absoluta tal som var 36%, vilket förklaras av att produktionen har 
minskat med drygt 30%.

Trots minskad produktion krävs det dock en viss fast mängd energi i processerna, vilket 
gör att en nedgång i köttproduktionen inte ger en motsvarande nedgång i utsläpp.

k Diagrammet visar hur stor del av 
resultatet av klimatberäkningarna som 
är baserad på uppmätta aktivitetsdata 
respektive antaganden och beräknade 
aktivitetsdata. I beräkningarna 2011 var 
77% av de totala utsläppen beräknade 
utifrån uppmätta aktivitetsdata. 
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i Noter till tabellen
1. Koldioxiden är en restprodukt från industrin. Ungefär hälften släpps ut under produktionen (Scope 1 och hälften 

när slutkonsument öppnar den koldioxidfyllda förpackningen (kategori 11 i Scope 3).
2. Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme eller fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat (residualmix). 
3. Avser flygresor, hotell och tåg i tjänsten. Kategori 6 i GHG-protokollets standard för Scope 3.
4. Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2. Kategori 3 i GHG-protokollets standard för Scope 3
5. Avser inköpta transporter. Kategori 4 i GHG-protokollets standard för Scope 3.
6. Avser avfallshantering (till deponi, materialåtervinning och produktion av biogas). Kategori 5 i GHG-protokollets 

standard för Scope 3. 
7. Utsläpp för produktion av förpackningsmaterial. Kategori 1 i GHG-protokollets standard för Scope 3. 
8. Kategori 12 i GHG-protokollets standard för Scope 3.

Organisatoriska avgränsningar
Scan AB och SLS AB ingår, Scan ABs övriga 
dotter- och intressebolag ingår ej.

k Diagrammet visar fördelning av 
utsläpp per scope inkluderade i  
Hagascopet 2012. 

2003/basår 2011 

Fördelning av utsläpp 2003,  2011–2012 ton CO2e

0 

10 000 

20 000 

30 000 

40 000 

50 000 

60 000 

70 000 

80 000 Hantering av förpacknings-
avfall hos slutkonsument  
Förpackningar 

Avfallshantering 

Övriga inköpta transporter 

Koldioxid i förpackningar 
Inköpta intransporter 

Produktion och distribution av 
energi- och fordonsbränslen 
Koldioxid i produktion 

Egna transporter 

Köldmedier 

Energianvändning 

Tjänsteresor 

2012

Delar av verksamheten 
där utsläppen tidigare 

inte har beräknats.

Utsläppen inom Scans 
klimatmål har sjunkit 
successivt och totalt 

med 36% sedan basåret.

Uppmätta 
värden 

77% 

Beräknade/
uppskattade 

värden 
23% 

Scope 1 
12% 

Scope 2 
31% 

Scope 3 
57% 

Fördelning av utsläpp per scope 
inkluderade i Hagascopet 2012

Fördelning av resultat
baserad på typ av aktivitetsdata 

 2012

k I stapeldiagrammet framgår vilka kate-
gorier som ingår i företagets klimatmål. 
För kategorier som ligger utanför klimat-
målet används en vit-grå-svart färgskala.
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Klimatmål
Det långsiktiga målet är att minska de koldioxidutsläpp som härrör sig från 
driften av den egna verksamheten med 50% i absoluta tal till 2020. Basåret 
är 2008. I målet ingår utsläpp i scope 1, scope 2 samt tjänsteresor med flyg, 
tankbilstransporter, stationer under Statoils varumärke (inklusive franchise), 
depåer och kontor i scope 3.

Hur ska målen nås?
Statoil Fuel & Retail Sverige har kartlagt elförbrukningen ända ner på anlägg-
ningsnivå. Det innebär att Statoil löpande kan följa förbrukningen för enskilda 
stationer och depåer. Exempel på vidtagna åtgärder på stationerna under 2012 
är fortsatta löpande utbyten av kylskåp, frysar och lysrör till energisnålare al-
ternativ. 2012 byggdes fyra stationer med effektiva lösningar för uppvärmning 
och belysning. Elförbrukningen för dessa ligger betydligt lägre än för jämförba-
ra stationer inom det befintliga stationsnätet. Under de kommande åren kom-
mer ökat fokus att läggas på beteenden för energibesparingar på stationerna.
På Statoils depåanläggningar har man fortsatt arbetet med att gå från oljeupp-
värmning av produkterna till eluppvärmning. Samtidigt har Statoil effektiviserat 
uppvärmningen vilket har minskat olje- och elförbrukningen med 40 resp 7% 
sedan 2011.

Sedan halvårsskiftet 2011 utförs tankbilstransporter av externa åkerier som 
i sitt uppdrag har tankbilar med Euro klass 5 motorer. Vidare har transportpla-
neringen centraliserats för att nå ett effektivare utnyttjande av tankbilskapaci-
teten.  Dessa åtgärder har resulterat i ca 5% lägre bränsleförbrukning per leve-
rerad volym och reducerade sammanlagda CO2 utsläpp 2012 från transporterna 
med drygt 7% jämfört med 2011.

STATOiL FuEL & RETAiL är ett av 
Sveriges ledande drivmedelsbolag 
och ett helägt dotterbolag till Sta-
toil Fuel & Retail AS. Verksamheten 
i Sverige består bl.a. av försäljning 
och distribution av bensin, fordons-
gas, diesel, etanol E85, flygbränsle 
och smörjoljor. På våra drygt 300 full-
servicestationer erbjuds drivmedel, 
snabbmat, livsmedel, bil-och fritids-
produkter, biluthyrning och biltvätt. 
Vi säljer också drivmedel på cirka 
350 automatstationer under Statoils 
varumärke, varav 190 är speciellt av-
sedda för tung trafik. Företaget har 
drygt 1500 anställda och en nettoom-
sättning på drygt 45 miljarder kronor 
(2011).      Statoil Fuel & Retail Sverige 
AB är kvalitets-och miljöcertifierat 
enligt ISO9001 och ISO14001. 

www.statoil.se

Utsläpp verksamhet (ton CO2) Basår 2008 2010 2011 2012 Förändring 2008–2012
Scope 1
Tjänsteresor 1 002 738 794 793 -21%
Egen uppvärmning 1 875 2 693 1 548 1 125 -40%
Egna transporter 3 264 3 917 1 810 0 -100%
Scope 2
Inköpt energi 8 190 12 774 22 844 18 727 129%
Scope 3
Tjänsteresor1 856 535 788 802 -6%
SuMMA exklusive ursprungsmärkning 15 187 20 657 27 784 21 447 41%
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar el eller fjärrvärme 0 0 0 0 -
SuMMA Hagascope 15 187 20 657 27 784 21 447 41%
Godstransporter2 9 666 6 128 7 435 8 966 -7%
Produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen3 1 670 1 261 715 271 -84%
El och värme franchiseverksamhet4 13 732 11 688 20 293 16 583 21%
SuMMA (exkl klimatkompensation) 40 256 39 734 56 227 47 267 17%
Klimatkompensation5 0 -9922 -4922 -2679 -
SuMMA (inkl klimatkompensation) 40 256 29 812 51 305 44 588 11%

Nyckeltal Hagainitiativet Basår 2008 2010 2011 2012 Förändring 2008–2012 Enhet
Utsläpp per antälld (exklusive franchiseverksamhet) (total) 15,6 16,5 22,5 19,2 23% ton CO2/anställd
Utsläpp per antälld efter klimatkompensation  
(exklusive franchiseverksamhet) (total)

15,6 10,7 19,4 17,5 12% ton CO2/anställd
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Analys och kommentarer: 
Statoil Fuel & Retails klimatberäkningar ingår koldioxidutsläpp från energiförbrukning 
vid stationer, depåer och kontor, tjänsteresor samt från transporter av bränsle. Utsläpp 
från biluthyrning och från bränslet som säljs till kunder ingår inte i beräkningen.  I beräk-
ningarna ingår inte utsläpp från växthusgaser utöver koldioxid.

Sedan basåret 2008 har utsläppen ökat med 17%. Denna ökning är kraftigt påverkad av 
det faktum att utsläppsfaktorn för inköpt elektricitets residualmix har ökat med nästan 
137%. 

Den totala förbrukningen av el och värme har minskat med 32%. Utsläppet från tjäns-
teresor har minskat med 14% sedan 2008 genom ett minskat antal flygresor och utbild-
ning i Eco Driving av tjänstebilsförarna. Skillnaden mellan 2011 och 2012 är mindre än 
en 1%.

Utsläppet från godstransporter har minskat med cirka 7%. Från och med 2012 sker 
dock inga transporter med egna bilar.  

Statoil har som en del i sitt klimatarbete valt att klimatkompensera utsläppen från 
tjänsteresor och delar av transporterna, motsvarande 2 679 ton CO2, med europeiska 
utsläppsrätter.

k Diagrammet visar hur stor del av 
resultatet av klimatberäkningarna som 
är baserad på uppmätta aktivitetsdata 
respektive antaganden och beräknade 
aktivitetsdata. I beräkningarna 2012 var 
60% av de totala utsläppen beräknade 
utifrån uppmätta aktivitetsdata. 
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i Noter till tabellen
1.  Avser flygresor i tjänsten. Kategori 6 i GHG-protokollets standard för Scope 3.
2.  Avser extern tankbilstransport, inklusive produktion och distribution av bränsle. Kategori 4 i GHG-protokollets 

standard för Scope 3.
3.  Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2. Kategori 3 i GHG-protokollets standard för Scope 3
4.  El och värme franchiseverksamhet, inklusive produktion och distribution av bränsle. Kategori 3 och 14 i GHG-

protokollets standard för Scope 3.
5. Klimatkompensation med europeiska utsläppsrätter motsvarande utsläpp från tjänstebilar, tjänsteresor med 

flyg, externa gasoltransporter och delar av utsläpp från externa tankbilstransporter.

k Diagrammet visar fördelning av 
utsläpp per scope inkluderade i  
Hagascopet 2012. 
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Klimatmål
Stena Metalls svenska verksamheter har som relativa mål att fram till 2015 
minska sin energiförbrukning med minst 20% jämfört med 2008 samt öka 
mängden återvunnet material ur eget avfall till deponi med 50%. Stena Metall 
har beslutat att minska sina växthusgasutsläpp med 40% till 2020 från 2008. 

Hur ska målen nås?
Stena satsar stora resurser på teknikutvecklingsprojekt för att öka andelen 
avfall som kan materialåtervinnas istället för att energiåtervinnas eller depo-
neras. Stena arbetar även med att vidareutveckla produktion av bränslen från 
avfall som kan ersätta kol i cementugnar och hos andra förbränningsanlägg-
ningar och utreder hur man i framtiden skall kunna använda befintliga depo-
nier som gruva. 

Transportoptimering är vidare viktigt för uppfyllandet av Stenas energimål. 
Under året har Stena fortsatt sin satsning med central trafikledning som inne-
bär bättre trafikplanering med minskat antal tonkilometer och högre fyllnads-
grad på transporterna. Stenas satsningar att tillsammans med kunder lägga 
över transporter på tåg har lett till att ca 17 000 lastbilstransporter ersatts per 
år. Dessutom drivs 85% av alla tågtransporter som tidigare drevs med diesel, 
nu med elektricitet. 

I Älmhult är nu återvinning av spillvärme till fjärrvärmesystemet från Stenas 
smältverk en realitet. Det bidrar till en uppvärmning som motsvarar årsför-
brukningen hos 1 200 villor.

STENA METALLKONCERNEN be-
driver återvinning, bearbetning och 
förädling av metaller, papper, plast, 
elektronikskrot och farligt avfall på 
cirka 100 platser i Sverige. Inom verk-
samhet ryms dessutom internationell 
handel med stål, metaller och olja. 
Genom smarta och kostnadseffek-
tiva lösningar och tjänster återvinner 
och förädlar vi avfall från samtliga 
delar av samhället och näringslivet. 
Vi vill erbjuda de bästa återvinnings-
lösningarna till kunderna och strävar 
ständigt efter att skapa mer miljön-
ytta och lönsamhet i hanteringen av 
vårt avfall. Därför satsar vi mycket på 
forskning och utveckling. Många av 
våra utvecklingsprojekt driver vi till-
sammans med våra kunder.

www.stenametall.se

Utsläpp verksamhet  (ton CO2e) Basår 
2008

2010 2011 2012 Andel av 
totalt 2012

Förändring 
2008-2012

Scope 1
Tjänsteresor1 48 410 799 2 016 1% 4100%
Uppvärmning 8 814 1 046 4 365 4 325 3% -51%
Egna transporter 40 572 9 862 6 597 5 342 4% -87%
Arbetsmaskiner 22 801 32 463 44 906 45 066 30% 98%
Scope 2
Energi 2 8 985 11 188 26 079 20 802 14% 132%
Scope 3
Tjänsteresor3 1 104 1 296 1 680 984 1% -11%

SuMMA exklusive ursprungsmärkning 82 324 56 264 84 427 78 534 52% -5%
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar el eller fjärrvärme 0 -232 -3 178 -2 645 -2% -
SuMMA Hagascope 82 324 56 032 81 249 75 889 50% -8%
Inköpta transporter4 32 993 28 696 56 294 63 290 42% 92%
Produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen5 8 878 9 526 10 797 11 835 8% 33%
SuMMA (exkl klimatkompensation) 124 195 94 254 148 339 151 014 100% 22%
Klimatkompensation 0 0 0 -
SuMMA (inkl klimatkompensation) 124 195 94 254 148 339 151 014 100% 22%

1. Avser företagsbilar
2. Avser inköpt el och fjärrvärme
3. Avser flyg, hotell och tåg. Kategori 6 i GHG-protokollets standard för Scope 3. 

4. Avser inköpta transporter av tredje part. Kategori 4 i GHG-protokollets standard 
för Scope 3.

5. Avser bränslen som förbrukas i Scope 1 och 2. Kategori 3 i GHG-protokollets 
standard för Scope 3.

Nyckeltal Hagainitiativet  Basår 2008 2010 2011 2012 Förändring 2008-2012 Enhet
Utsläpp per mängd insamlat material 0,045 0,039 0,054 0,055 22% ton CO2e/ton 
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Organisatoriska avgränsningar
Stena Metalls svenska verksamhet, dvs Stena Stål AB, Stena Oil AB, Stena Aluminium AB, Stena Technoworld AB och Stena Recycling AB.

Analys och kommentarer: 
Stenas klimatpåverkan är störst bland de inköpta transporterna i scope 3, vilka motsva-
rar 42% av de totala utsläppen 2012.  I scope 1 är utsläppen från användandet av arbets-
maskiner störst, motsvarande 30% av alla utsläpp, följt av utsläppen från produktion av  
inköpt el och värme i scope 2, vilka står för 12% av de totala utsläppen. 

Inom ramarna för Hagascopet har Stena Metall minskat sina utsläpp med 8% sedan 
basåret 2008. Däribland kan nämnas uppvärmning (-51%), egna transporter (-87%)  och 
tjänsteresor i scope 3 (-11%). För övriga områden har utsläppen ökat. De totala utsläppen 
har ökat med 22% jämfört med 2008. Denna ökning kan huvudsakligen förklaras av en 
ökning av utsläpp från arbetsmaskiner (+98%). Anledningen till att Stena Metall inte visar 
någon minskning i utsläppsvärdena är främst att kvaliteten på rapporteringen har blivit 
mer träffsäker med åren.

Inom energiområdet har Stena minskat sin energianvändning med cirka 15% mellan 
2008 och 2012. Utsläppen har samtidigt ökat med hela 26% sedan basåret. Detta visar att 
ökningen av utsläpp enbart till viss del kan kopplas till Stenas aktiviteter. En del av förkla-
ringen till detta är att utsläppsfaktorerna som används för att beräkna utsläppen föränd-
ras över åren. Detta är framförallt tydligt för utsläppsfaktorerna för el. De förändras varje 
år på grund av förändringar i produktionen av el, import och export samt avräkningen av 
ursprungsmärkt el. Mellan 2008 och 2012 har utsläppsfaktorn för icke ursprungsmärkt 
el ökat med ca 108%. Detta beror dels på att det fossila inslaget i den nordiska elmixen 
har ökat något, dels på att andelen el som köpts som ursprungsmärkt förnybar el på den 
nordiska marknaden har ökat kraftigt. Det sistnämnda gör att restmixen (den el som 
köpts ospecificerad) har fått ett ytterligare högre fossilt inslag och därmed högre utsläpp 
per kilowattimme. De 13% av den inköpta elen som under 2012 köpts som ursprungs-
märkt förnybar el 2012 påverkas inte av dessa förändringar.  

Diagrammet visar hur stor del av re-
sultatet av klimatberäkningarna som 
är baserad på uppmätta aktivitetsdata 
respektive antaganden och beräknade 
aktivitetsdata. I beräkningarna 2012 var 
cirka 74% av de totala utsläppen beräk-
nade utifrån uppmätta aktivitetsdata.  j
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Klimatmål
Vasakronans klimatmål är att verksamheten inte ska bidra till den globala upp-
värmningen, och målet är därför att vara klimatneutrala. I beräkningarna ingår 
utsläpp i scope 1 och 2, tjänste- och pendlingsresor, samt produktion och dist-
ribution av energi- och fordonsbränsle i scope 3. Basår är 2006 och målet är att 
utsläppen ska vara noll till 2020. 

Hur ska målen nås?
Bolagets största källa till koldioxidutsläpp är energianvändningen i fastigheter-
na, och därför ligger stort fokus på att minska den. Ytterligare minskningar kan 
åstadkommas genom att försörja byggnaderna med klimatneutral energi. Den 
minskade energianvändningen och övergången till klimatneutral energi har lett 
till att Vasakronan minskat sina koldioxidutsläpp med över 95% sedan 2006.
De utsläpp som återstår kommer bland annat från läckage av köldmedia samt 
utvinning och transport av energiråvara hos energileverantörer. Även pend-
lings- och tjänsteresor genererar en del faktiska utsläpp.

Sedan 2008 kompenserar företaget för kvarvarande utsläpp och kan därmed 
kalla sig för ett klimatneutralt fastighetsföretag. 

Även om klimatneutralitet redan uppnåtts och de faktiska utsläppen mins-
kat, arbetar bolaget systematiskt med att minska energianvändningen och de 
faktiska utsläppen ytterligare. Det görs bland annat genom att minska fossil-
beroendet i den egna fordonsflottan. 

VASAKRONAN är Sveriges största
fastighetsbolag med ett fastighets-
bestånd som omfattar 193 fastighe-
ter. Marknadsvärdet på fastigheterna 
uppgår till 84 mkr. Vi äger, utvecklar 
och förvaltar kommersiella lokaler i  
några av Sveriges största städer. Am-
bitionen är att skapa attraktiva och 
hållbara lokaler i stadsmiljöer där 
människor trivs och företag utveck-
las. Vasakronan ägs till lika delar av
Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-
fonden. Vi har drygt 330 anställda och 
omsätter 6 miljarder kronor.

www.vasakronan.se

Utsläpp verksamhet  (ton CO2e) 2010 2011 2012 Förändring 
2010-20121

Scope 1

Tjänsteresor 40 59 65 61%
Egen uppvärmning 2 99 27 32 -68%
Köldmedier 3 874 874 874 0%
Scope 2
Inköpt energi 4 64 276 79 958 58 985 -8%
Scope 3
Tjänsteresor 5 158 70 132 -17%
SuMMA exklusive ursprungsmärkning 65 447 80 988 60 087 -8%
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt el 6 -46 408 -60 704 -40 390 -13%
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar fjärrvärme och fjärrkyla 7 -3 801 -9 390 -6 654 75%
SuMMA Hagascope 15 238 10 894 13 043 -14%
Produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen 8 2 460 1 692 2 613 6%
Pendling 9 206 193 240 16%
SuMMA (exkl klimatkompensation) 17 904 12 779 15 896 -11%
Reduktion genom köp av klimatkompenserad fjärrvärme och fjärrkyla 10 -12 084 -8 370 -11 430 -5%
SuMMA (exkl egen klimatkompensation) 5 821 4 410 4 466 -23%
Egen klimatkompensation 11 -2 066 -3 536 -4 466
SuMMA 3 755 874 0

Nyckeltal Hagainitiativet 2010 2011 2012 Förändring 2010-2012 Enhet
Utsläpp per omsättning (efter klimatkompensation)12 0,0 0,0 0,0 - ton CO2e/Mkr

Utsläpp per uthyrningsbar yta (efter klimatkompensation)12 0,0 0,0 0,0 - kg CO2e/m2
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Analys och kommentarer: 
Sedan 2010 har Vasakronan minskat sina utsläpp med 23%. Vasakronan har basår 2006 
och en stor reduktion gjordes under perioden 2007–2009.

I beräkningarna ingår utsläpp för produktion av el, värme och kyla i Vasakronans fast-
igheter, köldmedier, tjänste- och pendlingsresor.

Fastigheterna i beståndet försörjs huvudsakligen med fjärrvärme och i de flesta fall 
med fjärrkyla. Fastighetsel köps som ursprungsmärkt med fördelningen 75% vattenkraft, 
15% vindkraft och 10% biokraft med undantag för fastigheter som övertagits under året 
och som har andra elavtal som inte löpt ut. 

Reduceringen av utsläppen beror främst på minskade utsläpp för energianvändningen, 
-74%, vilket dels förklaras av en minskad energianvändning, cirka 15% lägre per uthyr-
ningsbar yta, dels på att avtal om förnybara eller klimatkompenserade fjärrvärme- och 
fjärrkylaleveranser har utökats ytterligare.

Reduktion av  utsläpp genom avtal om ursprungsmärkt/allokerad fjärrvärme har mins-
kat sedan föregående år medan reduktionen har ökat med ungefär lika mycket genom 
avtal om klimatkompenserade leveranser. Detta förklaras av att fjärrvärme- och fjärrky-
laavtalen med en av leverantörerna har ändrats så att det i stället avser klimatkompen-
serad leverans.

Förändring i utsläpp från pendlingsresor kan bero på att de tidigare beräknades genom 
generella antaganden medan de för 2012 baseras på en personalenkät.

k Diagrammet visar hur stor del av 
resultatet av klimatberäkningarna som 
är baserad på uppmätta aktivitetsdata 
respektive antaganden och beräknade 
aktivitetsdata. I beräkningarna 2012 var 
93% av de totala utsläppen beräknade 
utifrån uppmätta aktivitetsdata.
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i Noter till tabellerna
1. Vasakronans klimatmål har basår 2006. 
2. Lokal uppvärmning av lokaler som Vasakronan hyr ut.    
3. Läckage från värmepumpar/kylmaskiner i lokaler som Vasakronan hyr ut. Läckaget har beräknats först för 

2012 men har för 2010 och 2011 antagits vara samma som 2012.  
4. Produktion av inköpt energi utgående från att inga avtal finns om ursprungsmärkta eller kompenserade pro-

dukter.   
5. Flyg, tåg, taxi och hotell. Skillnader kan bero på skillnader i underlag från resebyråer. Kategori 6 i GHG-proto-

kollets standard för Scope 3.   
6. Vasakronan köper ursprungsmärkt förnybar fastighetsel. Ibland kan dock avtal med ospecificerad elleverans 

ingå vid överlåtelse av bostäder. Vasakronan tar därför hänsyn till detta i beräkningarna. I tidigare års klimat-
bokslut har detta inte gjorts för 2010, vilket alltså görs nu. 

7. Avtal med fjärrvärme- och fjärrkylaleverantörer om att öronmärka förnybar produktion. 
8. Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2. Kategori 3 i GHG-protokollets standard för Scope 3.
9. Kategori 7 i GHG-protokollets standard för Scope 3. 
10. Avtal med fjärrvärme- och fjärrkylaleverantör om att klimatkompensera i CDM-projekt för de utsläpp som 

leveransen ger upphov till.  
11. För de utsläpp som kvarstår klimatkompenserar Vasakronan i CDM-projekt certifierade av Gold Standard. Or-

saken till att 2012 års klimatkompensering sker på hela utsläppet och inte 2010 och 2011 beror av att Vasakro-
nan hela tiden utvecklar sin rapportering. Nytt för i år var beräkningen av köldmedieläckagen varför 2011 års 
klimatkompensation inte avsåg köldmedier. 2010 års klimatkompensation avsåg endast utsläpp av koldioxid 
och omfattade inte köldmedier och produktion och distribution av bränslen och tog inte hänsyn till överlåtna 
ospecificerade elavtal.      

12. Vasakronan är ett klimatneutralt företag varför dessa nyckeltal blir 0 utifrån den metodik och omfattning som 
då användes.    

k Diagrammet visar fördelning av 
utsläpp per scope inkluderade i  
Hagascopet 2012. 
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Axfood
En majoritet av butikerna värms antingen 
upp direkt med el eller indirekt genom 
värmeåtervinning från eldrivna kylar och 
frysar. Klimatpåverkan för denna elför-
brukning ingår i beräkningen av klimatpå-
verkan för el. En del butiker är dock upp-
värmda med fjärrvärme där betalningen 
för denna sker genom hyresavtalet för 
butiken. Axfood arbetar för att ta fram en 
metod för att beräkna även dessa utsläpp. 
Alla beräknade godstransporter har skett 
med lastbil.  Axfood har använt ACP Evo-
lution Diesel från och med den 1/1-2011. 
ACP Evolution Diesel har en vinterkvalitet 
(16/10-31/3) och en sommarkvalitet (1/4-
15/10). Med vinterkvaliteten minskar ut-
släppet av fossil koldioxid med 5% medan 
den för sommarkvaliteten minskar med 
16%.

Utsläpp av koldioxid från flygresor är be-
räknade av resebyrå och de redovisar bara 
utsläpp av CO2.

Beräkning av utsläpp från tjänstebilar 
baseras på uppmätt sträcka som körts och 
ett antagande om bränsleförbrukning per 
kilometer. 

Axfoods utsläpp beräknas i denna rap-
port till viss del enligt Hagainitiativets be-
räkningsmetod. Denna beräkningsmetod 
skiljer sig delvis från den metod som an-
vänds vid beräkningarna av utsläppen som 
redovisas i Axfoods hållbarhetsredovis-
ningar. De största skillnaderna är följande: 

• Axfood redovisar CO2 i hållbarhetsredo-
visningen och CO2-ekvivalenter (samt-
liga växthusgasutsläpp omräknade till 
CO2) i Hagainitiativets klimatbokslut.  

• Utsläppen som redovisas i detta klimat-
bokslut inkluderar utsläpp med livs-
cykelperspektiv medan utsläppen som 
redovisas i hållbarhetsredovisningen 
inkluderar utsläpp vid förbränning/pro-
duktion. 

Coca-Cola Enterprises Sverige
I den egna verksamheten köper bolaget 
ursprungsmärkt förnybar el vars utsläpp 
är beräknat utifrån emissionsfaktorer 
vilka inkluderar uppströms utsläpp och 
utsläpp vid konstruktion och rivning av an-
läggning. Elförbrukning i kundernas kylar 
antas vara ospecificerad varför emissions-
faktor för nordisk residualmix enligt Ha-
gainitiativets beräkningsmetod används. 
Elförbrukningen och köldmedieläckaget i 
kundernas kylar är beräknat utifrån upp-
skattad förbrukning och läckage för en kyl 
multiplicerat med antal kylar. 

Fortum Värme
Utsläpp av koldioxid, metan och lustgas i 
Fortum Värmes anläggningar är beräk-
nade utifrån bränslevolymer och Natur-
vårdsverkets officiella emissionsfaktorer 
med undantag för de anläggningar som 

har egen mätning av metan och/eller lust-
gas. Utsläpp av köldmedier beräknas med 
hjälp av vägning av värmepumparna en 
gång per år tillsammans med uppgift om 
påfylld mängd förutom i de fall där värme-
pumparna är utrustade med kontinuerlig 
mätning av läckaget.

Utsläpp för ospecificerad el beräknas 
enligt Hagainitiativets beräkningsmetod. 

Utsläpp för fjärrvärme i produktions-
samverkan är beräknat utifrån bränslemix 
från leverantör och utsläppsfaktorer enligt 
överenskommelsen i Värmemarknads-
kommittéen.

Transport av bränslen och råvaror är 
beräknade utifrån uppgifter om medel-
avstånd per bränsle, bränslevolymer per 
bränsle och transportfordon. Emissions-
faktorer för transportfordonen är hämtade 
från Nätverket för Transporter och Miljön 
(NTM). 

Emissionsfaktorer för uppströms pro-
duktion av bränslen m m är hämtade från 
överenskommelsen i Värmemarknads-
kommittéen. För att undvika dubbelräk-
ning med Fortum Värmes egen beräkning 
av transporterna har korrigering gjorts 
med avseende på detta.

JM
Fjärrvärmeanvändning under produktion: 
Underlaget är en schablon/uppräkning 
baserat på inrapporterad användning av 
fjärrvärme från byggprojekt som avslutats 

BiLAGA 1: BERäKNiNGSSPECiFiKATiON FöR AKTiViTETSDATA:
i största delen av detta Klimatbokslut används en operationell ansats enligt GHG Pro-
tokollet. Detta betyder att det viktiga inte är vem som äger och därmed har ”finansiell 
kontroll” över utsläppskällan, utan det avgörande är vem som har operationell kontroll 
över den. Vad gäller tjänstefordon betyder det exempelvis att alla tjänstefordon (hyrbil, 
egenägda bilar och bilersättning till personal) ingår i scope 1, medan resor där medar-
betare endast är passagerare däremot hamnar i scope 3 (t.ex. taxi, flyg, tåg och buss).

under året har en diskussion kring huruvida utsläppsfaktorn för den ospecificerade 
elen ska bygga på nordisk eller svensk residualmix. Elmarknadsinspektionens slut-
sats är att nordisk residualmix även i fortsättningen ska användas eftersom den ge-
mensamma nordiska slutkonsumentmarknaden blir verklighet år 2015. Då kommer 
det bli oundvikligt för de nordiska länderna att övergå från nationell till en gemensam 
nordisk mix som bas för klimatberäkningar. Hagainitiativet använder därför även i fort-
sättningen utsläppsfaktor för nordisk residualmix för ospecificerad el.

Nedan redovisas företagens övriga ansatser och antaganden.
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under 2012. Uppräkning har gjorts baserat 
på antal lägenheter totalt under produk-
tion.

Fjärrvärme JM-ägda fastigheter: Beräknas 
utifrån uppgifter om uthyrningsbar för-
säkrad yta samt en schablon för fjärr-
värmeanvändning i lokaler respektive 
bostäder. Här ingår både byggnader som 
nyttjas av JM och byggnader som hyrs 
ut. 

Elanvändning under produktion: Underlaget 
är en schablon baserat på inrapporterad 
elanvänding i byggprojekt som avslutats 
under året. Uppräkning har gjorts ba-
serat på totalt antal lägenheter under 
produktion.

Fastighetsel  i JM-ägda fastigheter: Beräk-
nad utifrån uppgifter om uthyrningsbar 
försäkrad yta samt en schablon för elan-
vändning.

Verksamhetsel kontor: Beräknat utifrån an-
tal anställda och kontorsyta.

Flygresor: Bygger på statistik från reseby-
rå BCD, viktat mot vad som är konterat 
som utgift för flygresa i JM affärssystem 
(för att täcka in självbokade resor).

Transporter: Beräknad från schablon 
framtagen genom logistikstudie av verk-
liga arbetsplatser. Avser transporter ge-
nererade i produktionsskedet.

Arbetsmaskiner: Underlaget är en scha-
blon baserat på underlag från referens-
projekt från JMs miljöutredning 2000 
angående bränsleåtgång hos arbetsma-
skiner under byggproduktion. Uppräk-
nat baserat på antal lägenheter under 
produktion.

Tjänsteresor med bil: Resor med privat bil 
till och från byggarbetsplatser som fick 
milersättning (statistik från JMs perso-
nalavdelning). Antas vara bensindrivna.

Uppvärmning och fastighetsel i nyproduce-
rade bostäder de två första åren: Baserat 
på nyckeltal lämnade av varje avslutat 
bostadsprojekt (beräknat energibehov 
samt uppvärmningssystem). I beräk-
ningarna har omvandlingsfaktorer för 
Nordisk elmix använts, samt för fjärr-
värme respektive leverantörs omräk-
ningsfaktor.

Lantmännen

Utsläpp från godstransporter har i första 
hand hämtats från speditionsföretaget och i 
andra hand beräknats utifrån antaganden om 
lastbilstyp utifrån NTM:s utsläppsfaktorer. 
För 2009 och 2011 har tjänsteresor per an-
ställd antagits vara desamma som 2012.

Löfbergs
Genomsnittligt transportavstånd och typ 
av fordon från odling till exporthamn är 
uppskattat per odlingsland.
Förbrukning av förpackningsmaterial be-
räknas utifrån rapportering till Förpack-
nings- och tidningsinsamling (FTI) med 
uppräkning proportionellt för försåld kaf-
fevolym som inte omfattas av rapporte-
ringen till FTI.

Utsläppet för odling av kaffe har juste-
rats för samtliga år då nya studier där yt-
terligare delar av livscykeln har komplette-
rats nu ligger till grund för beräkningarna. 
Kaffe- och skuggträd på odlingen utgör i 
allmänhet en betydande kolsänka. Denna 
har dock inte inkluderats vid beräkning av 
odlingens utsläpp av växthusgaser.

McDonald’s Sverige
McDonald’s har i Sverige 218 restauranger 
som är öppna året om och 9 så kallade sa-
telliter som endast är öppna vid vissa till-
fällen. Uppmätta värden finns för de flesta 
av restaurangerna. För de restauranger 
som inte har uppmätta värden har ener-
gianvändning, köldmedieläckage och av-
fallsgenerering antagits överensstämma 
med genomsnittet per restaurang för de 
restauranger som har uppmätta värden. 
För satelliterna har antagits att förbruk-
ning är densamma som för en genom-
snittlig ”året runt-restaurang”, vilket inne-
bär en överskattning.

För el och fjärrvärme har utsläpps-
faktorer enligt Hagainitiativets beräk-
ningsmanual använts, dock med låsta 
genomsnittsvärden över treårsperioder.
För restauranger där det är okänt om avtal 
finns om ursprungsmärkt el antas att så ej 
är fallet varför utsläppsfaktor för nordisk 
residualmix används.

För flygresor, tjänstebilar och avfall har 
utsläppsfaktorer enligt McDonald´s euro-
peiska beräkningar använts. I alla fallen 
är utsläppsfaktorerna i överkant jämförda 

med de utsläppsfaktorer som skulle ha 
använts enligt Hagainitiativets beräk-
ningsmanual.

Scan
Utsläpp från hantering av förpacknings-
avfall hos slutkonsument har beräknats 
utifrån Scans statistik över hur mycket 
förpackningsmaterial som går till slut-
konsument samt Förpacknings- och tid-
ningsinsamlingens återvinningsresultat 
för papp-, plast- och metallförpackningar. 

Stena Metall 
Flygberäkningarna för Stena har gjorts av 
företagets resebyrå Via Travel och följer 
därmed inte Hagainitiativets beräknings-
metod. 

Transportberäkningarna för Techno-
worlds transporter är baserade på under-
lag från transportörer och Green Cargos 
beräkningsverktyg EcoTransit. 
Beräkningar av godstransporter för 2008 
är till största delen inte utförda enligt Ha-
gaintiativets metoder. 

Statoil Fuel & Retail
Beräkning av utsläpp från flygresor har 
gjorts av Statoils resebyrå. Beräkning 
av utsläppsmängder för klimatkompen-
sation har till viss del gjorts med andra 
emissionsfaktorer än vad som används i 
beräkningarna av tjänsteresor och gods-
transporter.

Vasakronan
Uppgifter för flygresor, tågresor och ho-
tellnätter har inhämtats från resebyrå. 
Utsläpp från taxiresor har beräknats uti-
från kostnad. Utsläpp från driftbilar har 
beräknats utifrån drivmedelskostnader, 
förmånsbilar och egen bil i tjänst utifrån 
körsträcka. Pendlingsresornas klimatpå-
verkan har beräknats utifrån en perso-
nalenkät med cirka 75% svarsfrekvens. 
Köldmedieläckage har beräknats utifrån 
rapporterade påfyllda mängder. Vasakro-
nan har valt att redovisa energianvänd-
ningen i sina fastigheter i scope 2 och 
därmed utgått från finansiell kontroll som 
konsoloderingsansats. 
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De biogena utsläppen sker vid användning av biobränslen för uppvärmning, fjärrvärme-
produktion och transporter. Vid förbränning i luft av bränslen som innehåller kol bildas 
koldioxid oavsett om bränslet är fossilt eller förnybart. På medellång till lång sikt är det 
dock bara utsläpp från fossila bränslen som bidrar till växthuseffekten eftersom bio-
bränslen tar upp lika mycket koldioxid under sin framväxt som det släpps ut vid förbrän-
ning. Koldioxidutsläppet vid förbränning av biobränslen kallas för det biogena koldioxid-
utsläppet. Enligt GHG-protokollet och även i den nationella klimatrapporteringen ska det 
biogena koldioxidutsläppet redovisas parallellt med det fossila.

i tabellen nedan redovisas företagens biogena koldioxidutsläpp parallellt med de fossila 
i scope 1. 

BiLAGA 2: BiOGENA uTSLäPP

Fördelning av biogena och  
fossila CO2-utsläpp i scope 1

Biogent CO2-utsläpp i 
scope 1 (tusen ton)

Fossilt CO2-utsläpp i scope 
1 (tusen ton)

Axfood 0,00 9,87

Coca Cola Enterprises Sverige 1,07 2,32

Fortum Värme 1557 768

JM 0,77 4,95

Lantmännen 203 37,9

Löfbergs 0,02 2,29

McDonald's Sverige 0,00 0,21

P&G 0,00 2800

Scan 0,10 15,4

Statoil Fuel & Retail Sverige 0,07 1,92

Stena Metall 0,24 56,3

Vasakronan 0,40 0,09
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BiLAGA 3: BERäKNiNGSSPECiFiKATiON FöR AKTiViTETSDATA

Marknaden har under senare år efterfrågat en 
tydligare kategorisering av utsläppen i scope 3. 
Därför tog organisationen bakom GHG-proto-
kollet fram den nya standarden Corporate Value 
Chain år 2012, som vägleder företag i hur man 
redovisar sina utsläpp för hela värdekedjan, 
såväl uppströms som nedströms. Detta har re-
sulterat i ett breddat scope 3, bestående av 15 
kategorier, där 1-8 avser uppströms utsläpp och 
9-15 avser nedströms utsläpp. Dessa kategorier 
är sammanfattande i tabellen nedan.

Category Description
  upstream scope 3 emissions

1. Purchased goods and services Extraction, production and transportation of goods and services purchased or acquired by the 
reporting company in the reporting year, not otherwise included in Categories 2-8.

2. Capital goods Extraction, production and transportation of capital goods purchased or acquired by the reporting 
company in the reporting year. 

3. Fuel- and energy related activities (not included in scope 
1 or scope 2)

Extraction, production, and transportation of fuels and energy purchased or acquired by the 
reporting company in the reporting year, not already accounted for in scope 1 or scope 2.

4. Upstream transportation and distribution Transportation and distribution of products purchased by the reporting company in the reporting 
year between a company’s tier 1 suppliers and its own operations (in vehicles and facilities not 
owned or controlled by the reporting company).

5. Waste generated in operations Disposal and treatment of waste generated in the reporting company’s operations in the re-
porting year (in facilities not owned or controlled by the reporting company)

6. Business travel Transportation of employees for business-related activities during the reporting year (in vehicles 
not owned or operated by the reporting company)

7. Employee commuting Transportation of employees between their homes and their worksites during the reporting year 
(in vehicles not owned or operated by the reporting company)

8. Upstream leased assets Operation of assets leased by the reporting company (lessee) in the reporting year and not inclu-
ded in scope 1 and scope 2 –  reported by lessee

Downstream scope 3 emissions

9. Downstream transportation and distribution Transportation and distribution of products sold by the reporting company in the reporting year 
between the reporting company’s operations and the end consumer (if not paid for by the re-
porting company), including retail and storage (in vehicles and facilities not owned or controlled 
by the reporting company).

10. Processing of sold products Processing of intermediate products sold in the reporting year by downstream companies (e.g., 
manufacturers)

11. Use of sold products End use of goods and services sold by the reporting company in the reporting year

12. End-of-life treatment of sold products Waste disposal and treatment of products sold by the reporting company (in the reporting year) at 
the end of their life

13. Downstream leased assets Operation of assets owned by the reporting company (lessor) and leased to other entities in the 
reporting year, not included in scope 1 and scope 2 – reported by lessor

14. Franchises Operation of franchises in the reporting year, not included in scope 1 and scope 2 – reported by 
franchisor

15. Investments Operation of investments (including equity and debt investments and project finance) in the 
reporting year, not included in scope 1 or scope 2
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HaGaINItIatIvEt är ett samarbete mellan 

ledande företag i olika branscher 
som tar klimatfrågan på allvar.


