
Hagainitiativet / klimatbokslut 2013 1

Klimatbokslut
2013



Hagainitiativet / klimatbokslut 20132

Publicerat: Maj 2014.
Ansvarig utgivare: Nina Ekelund, Hagainitiativet
Projektledare: Emma Lindgren, Hagainitiativet
Beräkningar: Sara Anderson och Göran Erselius, 2050
Formgivning: Maria Lewander, Grön idé
Omslagsbild: BMJ/Shutterstock, Bengt Hedberg (sid 2-3)  
samt respektive företag där inget annat anges.

INNEHåLL

Förord ………………………………………………………………………………………………………… 3

Hagainitiativets klimatbokslut …………………………………………………………………… 4

Hagainitiativets beräkningsmetod och GHG-protokollet ……………………………… 5

Företagens redovisningar enligt GHG-protokollet ……………………………………… 6

Externa faktorer som påverkar utsläppen …………………………………………………… 7

Klimatbokslut

Axfood ………………………………………………………………………………………………………… 8

Coca-Cola Enterprises Sverige ………………………………………………………………… 12

Fortum Värme ………………………………………………………………………………………… 16

HKScan …………………………………………………………………………………………………… 20

JM …………………………………………………………………………………………………………… 24

Lantmännen …………………………………………………………………………………………… 28

Löfbergs ………………………………………………………………………………………………… 32

McDonald’s Sverige ………………………………………………………………………………… 36

Statoil Fuel & Retail ………………………………………………………………………………… 40

Stena Metall …………………………………………………………………………………………… 44

Sveaskog ………………………………………………………………………………………………… 48

Vasakronan ……………………………………………………………………………………………… 52

Bilagor …………………………………………………………………………………………………… 56



Hagainitiativet / klimatbokslut 2013 3

FörOrd
Det finns två sidor av myntet, både risker och möjligheter. I World Economic Forums årliga 
undersökning Global Risks 2014 där 700 företagsledare och beslutsfattare i världen har fått frågan 
om vilka de globala riskerna är så hamnar klimatfrågan på femte plats. Detta visar att det behövs 
samarbete utanför de traditionella roller och ansvar som vi i näringslivet agerar inom och det är 
därför vi, medlemmar i Hagainitiativet, har valt att prioritera att arbeta med klimatfrågan. För-
utom risker ser vi möjligheter. Vi tror att det är genom att fokusera på möjligheterna som vi kan 
bidra till den nödvändiga omställningen som behöver ske.

Genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsam-
het kan företag inspireras att minska sina utsläpp. Hagainitiativets vision är ett lönsamt näringsliv 
utan klimatpåverkan. Vi är övertygade om att morgondagens vinnare i näringslivet är de som är 
ute i tid och förhåller sig till det som FN:s klimatpanel, IPCC, nu allt tydligare slår fast: Klimat-
påverkan är allvarlig, skapad av människan och behöver minska drastiskt. Det är starka skäl till 
ett förstärkt klimatarbete i näringslivet, inte minst i en tid då världen behöver ny stimulans och 
tillförsikt. 

Vi är övertygade om att näringslivets omställning kommer att löna sig och skälen är många; 
fler medvetna kunder, minskade kostnader, stärkt varumärke, konkurrensfördelar och möjlighet 
att rekrytera de bästa talangerna. Vi är också övertygade om att nyckeln för att få med sig hela nä-
ringslivet på resan hänger på att vi lyckas synliggöra hur ambitiösa klimatåtgärder bidrar till ökad 
lönsamhet. Vi hoppas i framtiden se fler företag som gör klimatbokslut och vi utmanar resten av 
näringslivet att lyfta fram goda exempel som leder till minskade utsläpp och ökad lönsamhet. 

Tillsammans i Hagainitiativet visar vi att klimatomställning är en möjlighet för näringslivet. 

Trevlig läsning!
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vd och koncernchef Axfood

Pierre Decroix 
vd Coca-Cola Enterprises Sverige

Anders Egelrud 
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vd McDonald’s Sverige

Göran Holm
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Staffan Persson 
vd Stena Recycling

Morgan Wiktorsson 
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Per-Olof Wedin 
vd Sveaskog
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HAGAINItIAtIvEtS kLIMAtBOkSLut
Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan är Hagainitiativets 
vision. Företagen ser att det är lönsamt att ta sitt klimatansvar och vill 
entusiasmera andra företag att göra likadant. Det är därför detta kli-
matbokslut lyfter fram lönsamma exempel från företagen. 

Hagainitiativet vill visa på möjligheter med klimatomställningen 
och samtidigt arbeta aktivt med att skapa rätt förutsättningar för att 
näringslivet på bästa sätt ska kunna bidra till denna.  Näringslivet har 
en central roll att spela när det kommer till att agera mot klimatföränd-
ringarna, inte minst då företag har de rätta förutsättningarna att driva 
utvecklingen i rätt riktning. Här finns innovationskraften och möjligheter 
till snabb förändring. 

Ett första steg i rätt riktning är att veta var man står idag genom att 
beräkna sin klimatpåverkan. Hagainitiativet ser det som självklart då det 
ligger till grund för att gå vidare och ta fram en klimatstrategi med mål 
för att minska klimatpåverkan över tid. 

Beräkningar är viktiga för att kunna veta var man står idag, vart man 
är på väg och om man kommer kunna lyckas nå sina klimatmål i framti-
den. De behövs för att kunna agera och prioritera rätt i företaget.

Företagen i Hagainitiativet ser att det ofta är lönsamt att ta sitt 
klimatansvar och det är bland annat med detta budskap vi strävar efter 
att inspirera andra företag till att höja ambitionerna på klimatområdet. 
Nytt för i år är därför att vi i detta klimatbokslut har tagit fram exempel 
från varje företag i nätverket på en klimatåtgärd som gett konkreta re-
sultat, såväl för klimatet som resultaträkningen. Varje åtgärd, stora som 
små, räknas!

Företagen inom nätverket har satt egna klimatmål om minst 40 
procentiga minskningar till 2020 i förhållande till frivilligt valt basår ef-
ter 1990. Medlemsföretagen har klimatmål som minst omfattar Hagas-
copet. Hagascopet definieras som utsläppen i scope 1, 2 och tjänstere-
sor i scope 3. Många av företagen har satt bredare systemgränser och/
eller högre klimatmål än så.

Hagainitiativet följer idag GHG-protokollet  där medlemmarna 
frivilligt får välja mellan att sätta absoluta eller relativa mål. Det först-
nämnda alternativet återspeglar en absolut minskning av växthusgaser 
till atmosfären. Däremot opererar alla företagen i nätverket på växande 
marknader vilket i många fall gör relativ målsättning till det mest lämp-
liga alternativet. I klimatbokslutet visar företagen sina mål, åtgärder de 
har gjort och de planerar att göra för att nå målen samt hur det hittills 
har gått med måluppfyllelsen.

OM HAGAiNiTiATiVET
Hagainitiativet består av tolv 
välkända företag: Axfood, Coca-
Cola Enterprises Sverige, Fortum 
Värme, Lantmännen, Löfbergs, 
JM, McDonald’s, HKScan Swe-
den, Stena Metall Sverige, Statoil 
Fuel & Retail, Sveaskog och Va-
sakronan.

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

klimatansvar.
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 eller motsva-
rande ambitionsnivå.

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 
använda internationella redovis-
ningsstandarden som används 
av nationer och företag som ett 
beräkningsverktyg för att förstå, 
kvantifiera och hantera utsläp-
pen av växthusgaser. GHG-pro-
tokollet har ett över tio år långt 
samarbete med World Resour-
ces Institute (WRI) och World 
Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), och ar-
betar med företag, nationer och 
miljögrupper världen över för 
att bygga en ny generation av 
trovärdiga och effektiva program 
för att hantera klimatförändring-
arna.

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

Scope 3
indirekt

Scope 3
indirekt

Scope 1
direkt

Scope 2
indirekt

SF6CO2
CH4

N2O HFCs PFCs

NEDSTRÖMS

Inköpta varor 
och tjänster

Avfallshantering av 
sålda produkter

Investeringar

Hyrd tillgång

Egna 
anläggningar

Inköpt el, värme, kyla och 
ånga för eget bruk

Kapitalvaror
FranchiseBearbetning av 

såld produkt
Pendlingsresor

Bränsle- och energi-
relaterade aktiviteter Egenägda 

fordon

Hyrd tillgång

Tjänsteresor Användning av 
sålda produkterTransport och 

distribution Avfallshantering i 
egna verksamheten

UPPSTRÖMS RAPPORTERANDE FÖRETAG

Transport och 
distribution
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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, som uppstår uppströms och ned-
ströms i värdekedjan, har även kopplats ihop med kategorierna från den 
breddade scope 3 standarden (Corporate Value Chain Accounting and 
Reporting Standard). Läs mer om de olika kategorierna som är inklude-
rade i scope 3 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 GHG Scope 3*
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 ägs av företaget.
Egna arbetsmaskiner Arbetsmaskin som ägs av företaget.
Övriga företagsspecifika utsläpp i scope 1 Aktivitet som kontrolleras av företaget, t ex rostning.
Scope 2
Inköpt 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. 6
SuMMA exklusive ursprungsmärkning
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt  
förnybar el eller fjärrvärme

Om ett företag köper ursprungsmärkta energiprodukter, där en viss del av produktionen öron-
märkts för kunden, dras detta av 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. I klimatbok-
slutet uppdelas utsläppet efter om de förbrukas vid tjänsteresor, energiproduktion, transporter 
och arbetsmaskiner.

3

Inköpta transporter Transporter som har köpts som en tjänst. Både utsläpp från fordonet och uppströms utsläpp. 4 och 9
Pendlingsresor Anställdas resor till och från arbetsplatsen. Både utsläpp från fordonet och uppströms utsläpp. 7
Inhyrda arbetsmaskiner Både utsläpp från fordonet och uppströms utsläpp. 8
Förpackningar, övrigt material, odling Utsläpp för produktion av produkter och material, t.ex. förpackningar som sker utanför företa-

get.
1

Avfallshantering Utsläpp vid hantering av avfall, t ex insamling, deponering och förbränning. 5

Koldioxid i förpackningar Koldioxid som har inneslutits i förpackningar och släpps ut när slutkonsumenten öppnar för-
packningen.

11

Hantering av förpackningsavfall hos 
slutkonsument 

Utsläpp vid hantering av avfalll, t ex insamling och förbränning. 12

El och värme franchiseverksamhet Produktion av el och värme förbrukad i franchiseverksamhet, inklusive uppströms utsläpp. 3 och 14
SuMMA (exkl klimatkompensation) Summa av alla redovisade utsläpp exklusive avräkning för eventuell klimatkompensation.
Reduktion genom köp av klimatkompen-
serade produkter

Utsläpp som 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 2011-2013 släpar utsläppsfaktorn efter 
ett år. Utsläppsfaktorn som används i 2013 års 
bokslut avser alltså 2012. Alla utsläppsfakto-
rer redovisar koldioxidekvivalenter (CO2e) med 
undantag för 2011-2013 då underlaget från 
Svensk Energi och Energimarknadsinspektio-
nen inte möjliggjorde omräkning till koldioxi-
dekvivalenter.
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Nordisk residualmix 2003–2013 

Utsläppsfaktorn 
minskade med 7 % 
mellan 2012–2013 

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 2013*. 
Utsläppsfaktorn har två år på raken sjunkit och är 7 % lägre än föregående år och 19 % lägre än för 
två år sedan, men är ändå 37 % högre än för tre år sedan. 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 sin förbrukning av resurser men 
ibland finns det yttre faktorer som gör att utsläppen ändå ökar, trots 
företagets effektiviseringar. Det kan exempelvis vara kalla vintrar som 
gör att energianvändningen ökar och fjärrvärmebolagen 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 använda olika typer av el; ursprungsmärkt eller 
ospecificerad el. För ursprungsmärkt el används en utsläppsfaktor för 
den valda energikällan. För den ospecificerade elen används en ut-
släppsfaktor 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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Med passion för  
mat och människor

Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och 
partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egen-
ägda kedjorna Willys och Hemköp. Antalet butiker uppgår till 
252 stycken. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal 
handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal.

www.axfood.se
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KLiMATåTGärDEr  

KOPPLADE TiLL LöNSAMHET

Källsortering bidrar  
på flera sätt 
 Att få ordning på materialflödena 

med källsortering i många fraktio-
ner blev lönsamt för Axfood genom 
att kostnader för avfallsförbränning 
blev lägre och försäljning av råvaror 
ökade.  I samband med denna för-
ändring förbättrades också avtalen 
med entreprenörerna. Den värdefulla 
fraktionen mjukplast tar Dagabs 
egna bilar tillbaka till lagren på ett 
kostnadseffektivt sätt. En stor vinst 
är även att källsorteringen bidrar till 
att skapa engagemang i miljöfrå-
gorna bland medarbetarna.

SATSNiNGAr FrAMöVEr
•	 De	långsiktiga	prioriteringarna	på	

effektivisering av energianvänd-
ning, materialflöden och biodriv-
medel kommer självklart att fort-
sätta.
•	 Satsningen	på	egen	elproduktion	

med hjälp av solceller har varit 
lyckosam och Axfood kommer att 
undersöka möjligheterna att gå 
vidare.
•	 En	annan	viktig	fråga	kommer	att	

vara miljöanpassning av förpack-
ningar för egna märkesvaror.

årET SOM GåTT
•	 Axfood	har	arbetat	vidare	med	effektivisering	av	energianvändningen.		Effektivise-

ringen har gått särskilt bra inom Dagab. 
•	 Dagab	har	också	installerat	en	större	solcellsanläggning	på	taket	till	det	nya	frys-

lagret i Göteborg.
•	 Arbetet	med	att	förbättra	källsorteringen	har	fortsatt	för	att	öka	materialåtervin-

ningen.  
•	 Ett	samarbete	med	klimatkompensation	genom	en	satsning	på	sol/vatten	har	

inletts.

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 energieffektivisera 30 %.

Hur ska målen nås?
Den största delen av måluppfyllelsen nås genom att Axfood har gått över till 
förnyelsebar el. Under 2013 togs ytterligare ett steg och Axfood köper numera 
Bra miljöval el. Dagab, som sköter Axfoods transporter och lager, använder 
Evolution diesel vars råvara till 25 % är biobaserad. Förhoppningsvis ligger det 
inte så långt fram i tiden att till 100 % kunna använda bioråvara. Utbyggnaden 
av detaljerad elmätning i butikerna håller på att slutföras och nu ska tekniken 
användas i den fortsatta effektiviseringen. När det gäller butikerna är också en 
viktig del i moderniseringen att byta till kylsystem som inte innehåller klimat-
påverkande köldmedia.  Axfood har också fokus på de egna tjänsteresorna och 
arbetar för fler resfria möten, t ex video, och att flyg ersätts med tåg.
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AxFOOD

k Diagrammet visar fördelning av 
utsläpp per scope inkluderade i  
Hagascopet 2013. 

k Diagrammet visar hur stor del av 
resultatet av klimatberäkningarna som 
är baserad på uppmätta aktivitetsdata 
respektive antaganden och beräknade 
aktivitetsdata. I beräkningarna 2013 var 
85 % av de totala utsläppen beräknade 
utifrån uppmätta aktivitetsdata.

1. Avser elförbrukning i egenägda butiker och lokaler. I ”Andel av total” inkluderas avtal om ursprungsmärkt el.
2. Avser flygresor i tjänsten. 
3. Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2. 
4. Avser endast transporter av gods med egna bilar
5. Endast anläggningar som har haft utfall minst 12 månader omfattas.

Utsläpp verksamhet  (ton CO2e) Basår 
2009

2010 2011 2012 2013 Andel av 
totalt 2013

Förändring 
2009-2013

GHG 
Scope 3

Scope 1
Tjänsteresor 851 818 738 658 599 2% -30 %
Egna transporter 10 531 10 376 9 960 9 209 10 207 35 % -3 %
Köldmedier 4 147 4 147 4 147 3 422 3422 10 % -17 %
Scope 2
Inköpt energi1 61 578 64 148 104 459 89 615 82 768 56 % 34 %
Scope 3
Tjänsteresor2 770 762 868 614 644 2 % -16 % 2
SuMMA exklusive ursprungsmärkning 77 877 80 251 120 172 103 518 97 640 299 % 25 %
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt  
förnybar el eller fjärrvärme 

0 -50 165 -77 637 -71 790 -66 504 -

SuMMA Hagascope 77 877 30 087 42 535 31 728 31 136 95 % -64 %
Produktion och distribution av energi- 
och fordonsbränslen3

14 008 6 050 1 414 1 510 1 502 5 % -89 % 3

SuMMA (exkl klimatkompensation) 91 885 36 137 43 949 33 238 32 638 100 % -68 %
Klimatkompensation 0 -2 057 -868 -605 -622 -2 % -
SuMMA (inkl klimatkompensation) 91 885 34 080 43 081 32 633 32 016 98 % -69 %

Nyckeltal Hagainitiativet Basår 
2009

2010 2011 2012 2013 Förändring 
2009-2013

Enhet

Utsläpp per ton transporterat gods4 24,3 21,6 21,2 20,1 21,9 -10% kg CO2/ ton gods

Energianvändning per kvadratmeter (total)5 378,3 371,5 369,0 363,6 361,7 -4% kWh/m2

Fördelning av utsläpp per scope 
inkluderade i Hagascopet 2013

Fördelning av resultat
baserad på typ av aktivitetsdata 
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k I stapeldiagrammet framgår vilka kategorier som 
ingår i hagascopet. För kategorier som ligger utanför 
hagascopet används en grå färgskala.

Analys och kommentarer: 
Axfoods utsläpp inom hagascopet har minskat med 60 % sedan basåret 2009 och totalt 
med 64 %.

Axfoods klimatpåverkan är störst i scope 2, där el i butiker och lager motsvarar 50 % av 
de totala utsläppen. Egna transporter i scope 1 står för ca en tredjedel av utsläppen och 
köldmedieutsläppen motsvarar en tiondel av de totala utsläppen. 

Trots att cirka 80 % av elförbrukningen år 2013 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 2 % sedan 2009. Trots detta har utsläppen från elförbrukningen minskat med 74 % 
från år 2009. En starkt bidragande orsak till detta är att Axfood sedan 2010 köper el med 
avtal om ursprungsmärkning.

Utsläppet från godstransporter har ökat med 11 % sedan 2012. 
Axfood har för 2013 valt att klimatkompensera för koldioxidutsläppen från flygresorna, 

motsvarande 622 ton CO2e. Klimatkompenseringen täcker cirka 2 % av det totala utsläp-
pet.

Fördelning av utsläpp per scope 
inkluderade i Hagascopet 2013

Fördelning av resultat
baserad på typ av aktivitetsdata 
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Deliver for Today,  
inspire for Tomorrow

coca-cola Enterprises Sverige AB producerar, distri-
buerar och säljer icke alkoholhaltiga drycker på den svenska 
marknaden. Några av varumärkena är Coca-Cola, Fanta, Spri-
te, MER, Bonaqua Silver, Powerade, Minute Maid, Glacéau och 
Chaqwa. Coca-Cola Enterprises Sverige har cirka 800 medar-
betare, varav runt 600 i Jordbro utanför Stockholm. Här produ-
ceras cirka en miljon liter dryck varje dag. I Sverige lanserades 
Coca-Cola 1953. 

För ytterligare information besök gärna www.cceansvar.se 
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KLiMATåTGärDEr  

KOPPLADE TiLL LöNSAMHET

ingen produktionsutrustning  
igång i onödan

åTGärD: Daglig uppföljning av senaste 
dygnets energiförbrukning i produk-
tion. Bättre rutiner för avstängning av 
utrustning.

uTSLäPPSrEDucEriNG: 115 MWh 
minskad energiförbrukning 2013. 
(Coca-Cola Enterprises använder 
ursprungsmärkt Bra Miljöval El).

KOSTNADSBESPAriNG: Motsvarar drygt 
5 % minskad energiförbrukning per 
liter dryck.

 Åtgärden handlar främst om bättre 
rutiner och beteende, inga särskilda 
investeringar har krävts.

SATSNiNGAr FrAMöVEr
Under 2014 prioriteras följande 
åtgärder:
•	 Övergång	 till	 energisnål	 LED-be-

lysning i fabrik och lager.
•	 Fortsatt	 energieffektivisering	 av	

kylskåpsparken, i samarbete med 
kunderna.
•	 Fortsatt	 satsning	 på	 PlantBottle	

och andra aktiviteter för att göra 
förpackningarna än mer resursef-
fektiva.

årET SOM GåTT
Under 2013 gjorde Coca-Cola Enterprises Sverige bl.a. följande åtgärder:
•	 Sänkt	elförbrukning	för	kylutrustning	hos	kund,	genom	fortsatt	övergång	till	ener-

gibesparande teknik och till LED-belysning. 
•	 Fortsatt	 satsning	 på	 biobränslen	 i	 distributionstransporterna.	 Sträckan	Malmö-	

Stockholm körs med biogasbil i framkant, driven av 75 % flytande biogas och 25 % 
diesel. 
•	 Energieffektivisering	i	produktion,	bland	annat	genom	bättre	rutiner	för	avstäng-

ning av utrustning.  

Klimatmål
Coca-Cola Enterprises har ambitionen att vara branschledande inom energi 
och klimat. Det övergripande klimatmålet är att till 2020 minska utsläppen ge-
nom hela värdekedjan minst en tredjedel för varje dryck, jämfört med 2007.  

Hur ska målen nås? 
Coca-Cola Enterprises tar ansvar för klimatpåverkan genom hela kedjan och 
fokuserar insatserna där påverkan är störst. I Sverige arbetar företaget konti-
nuerligt för minskad klimatpåverkan från tillverkning, distribution och kylning. 
Utplacerade kylskåp hos kunderna står för en stor del av påverkan. Att i sam-
arbete med kunderna välja energieffektiv teknik och el från förnybara källor 
är avgörande för att nå klimatmålet. Coca-Cola Enterprises arbetar med att 
energieffektivisera kylskåpsparken genom övergång till energisnål teknik, LED-
belysning och dörrförsedda skåp. Samtliga kylskåp är HFC-fria. 

I den egna produktionen sker energieffektivisering löpande med fokus på elför-
brukningen. All el och värme kommer från förnybara energikällor. 
Inom distributionen arbetar företaget med effektiv logistik och övergång till 
förnybara bränslen. Drygt 70 % av den egna fordonsflottan använder RME. 

PlantBottle består av upp till 30% växtbaserat material.
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k Diagrammet visar hur stor del av 
resultatet av klimatberäkningarna som 
är baserat på uppmätta aktivitetsdata 
respektive antaganden och beräknade 
aktivitetsdata. I beräkningarna 2013 var 
11 % av de totala utsläppen beräknade 
utifrån uppmätta aktivitetsdata. 

k Diagrammet visar  fördelning 
av utsläpp per scope inkluderat i 
Hagascopet 2013. 2013 var 64 % av 
dessa utsläpp från scope 1, 14 % 
från scope 2 och 22 % från scope 3. 

COCA-COLA ENTERPRISES SVERIGE AB
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Fördelning av utsläpp 2007–2013 Fördelning av utsläpp per scope 
inkluderade i Hagascopet 2013

Fördelning av resultat
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Fördelning av utsläpp 2007–2013 Fördelning av utsläpp per scope 
inkluderade i Hagascopet 2013
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1. Leasingbilar och hyrbilar.  
2. Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme 

eller fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat 
(residualmix.. I ”Andel av total” inkluderas avtal om 
ursprungsmärkt el.  

3. Avser övriga tjänsteresor; flyg och tåg. 
4. Avser godstransporter som köps av extern speditör.
5. Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2.
6. Kylarnas elförbrukning och köldmedialäckage utgår 

från schabloner som är konservativa eftersom all el 

antas sakna avtal om ursprungsmärkt förnybar el.
7. Egen verksamhet, dvs exklusive elförbrukning och 

köldmedialäckage hos kund
8. Egen verksamhet samt elförbrukning och köldme-

dialäckage hos kund 

Utsläpp (ton CO2e)
Basår 

2007 2010 2011 2012 2013
Andel av 

totalt 2013
Förändring 
2007-2013

GHG 
Scope 3

Scope 1
Tjänsteresor1 2 533 1 852 1 799 1 989 1 857 23 % -27 %
Köldmedier 157 41 13 13 10 0 % -93 %
Egna transporter 2 618 1 300 538 357 280 3 % -89 %
Scope 2
Inköpt energi 2 6 107 4 840 7 990 6 890 6 486 6 % 6 %
Scope 3
Tjänsteresor 3 1 118 262 496 560 728 9 % -35 % 6
SuMMA exklusive ursprungsmärkning 12 533 8 296 10 837 9 808 9 360 -25 %
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar el eller fjärrvärme -2 792 -4 298 -7 521 -6 409 -6 016 115 %

SuMMA Hagascope 9 741 3 998 3 316 3 399 3 345 41 % -66 %
Inköpta transporter 4 5 993 4 620 4 268 3 488 3 342 41 % -44 % 4,9
Produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen5 1 738 1 285 1 239 1 470 1 465 18 % -16 % 3
- varav bränslen för tjänsteresor 239 459 359 430 407 5 % 70 %
- varav bränslen för egna transporter 637 470 592 760 774 9 % 22 %
- varav bränslen för energiproduktion 862 356 288 280 285 3 % -67 %
SuMMA Hagaåtagande 17 472 9 903 8 823 8 357 8 152 100 % -53 %
Kylning av dryck hos kund 6 25 131 35 357 40 353 38 151 35 006 39 % 8
SuMMA (exkl klimatkompensation) 42 603 45 259 49 176 46 509 43 158 1 %
Klimatkompensation 0 0 0 0 0 0 %
SuMMA (inkl klimatkompensation) 42 603 45 259 49 176 46 509 43 158 1 %

Nyckeltal Hagainitiativet Basår 2007 2010 2011 2012 2013
Förändring 
2007-2013 Enhet

Utsläpp per omsättning7 6,400 3,374 2,863 2,677 2,470 -61 % ton CO2e/MSEK
Utsläpp per liter producerad dryck7 59,631 29,737 26,338 25,116 22,301 -63 % g CO2e/liter

Utsläpp per omsättning8 15,605 15,421 15,956 14,897 13,078 -16 % ton CO2e/MSEK
Utsläpp per liter producerad dryck8 145,403 135,914 146,797 139,773 118,062 -19 % g CO2e/liter
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Sedan tidigare års klimatbokslut har några 
förändringar gjorts för att samordna Sve-
rigeverksamhetens klimatredovisning och 
klimatmål med övriga Europaverksamhe-
ten. Detta betyder att:

- basår har ändrats från 2004 till 2007
- pendlingsresor och vissa godstran-

sporter inte ingår

Samtliga år har räknats om med den nya 
omfattningen och är därför jämförbara. I 
och med ändrat basår har utmaningen att 
uppnå klimatmålet blivit större eftersom 
2004 års utsläpp var större än 2007.

Av de kategorier som ingår i Coca-Cola 
Enerprises Sverige:s klimatmål står gods-
transporter för 54 %, tjänsteresor för 37 % 
och inköpt el och fjärrvärme för 9 %. I ka-

tegorierna ingår då utsläpp i scope 1, 2 och 
3 och då även utsläpp som sker i scope 
3-kategorin ”produktion och distribution 
av energi- och fordonsbränslen”.

Coca-Cola Enterprises Sverige har 
minskat sina utsläpp inom alla områden 
i kärnverksamheten sedan basåret 2007. 
Om inte inköpt el vore ursprungsmärkt 
förnybar skulle inköpt el och fjärrvärme 
tillsammans stå för cirka 6 000 ton större 
utsläpp och vara den kategori med störst 
utsläpp, cirka 50 % större än godstran-
sporter. Andelen ursprungsmärkt el har 
ökat sedan 2007 vilket bidragit till att ut-
släppen för inköpt energi minskat med 
mer än 80 %.

Trots att dryckproduktionen ökat med 
cirka 25 % sedan 2007 har även utsläp-

pen för transporter (-52 %), tjänsteresor 
(-23 %) och köldmedier (-93 %) minskat.

 Utöver egna utsläpp inkluderar Coca-
Cola Enterprises i sitt övergripande klimat-
mål utsläpp som orsakas av egna  kylar 
i butiker hos kunder. Detta är även den 
mest betydande utsläppskällan totalt sett, 
då den står för cirka 80 % av alla utsläpp 
under 2013. Dessa utsläpp har ökat med 
51% sedan basåret 2007. Förklaringen 
till detta är dels att antalet kylar har ökat 
sedan 2007, dels att utsläppsfaktorn för 
ospecificerad el har ökat med nästan 70 % 
sedan basåret. Kylarnas elförbrukning och 
köldmedialäckage utgår dock från scha-
bloner som är konservativa eftersom all 
el antas sakna avtal om ursprungsmärkt 
förnybar el.
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Fördelning av utsläpp 2007–2013 Fördelning av utsläpp per scope 
inkluderade i Hagascopet 2013

Fördelning av resultat
baserat på typ av aktivitetsdata 
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i I stapeldiagrammet framgår vilka ka-
tegorier som ingår i företagets klimatmål. 
För kategorier som ligger utanför Haga-
åtagandet används en grå-svart färgskala.

Analys och kommentarer: 
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Ta vara på energi  
som annars går till spillo

Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Före-
taget har bidragit till att Stockholm räknas som en av världens 
renaste huvudstäder och 2010 utsåg EU Stockholm till världens 
första miljöhuvudstad Green Capital. Mellan åren 2010-2015 
investerar Fortum Värme 6,5 miljarder kronor i kraftvärmepro-
duktionen i Stockholmsregionen. Senast 2030 ska fjärrvärmen 
i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar eller åter-
vunnen energi. Företaget har 9 500 fjärrvärme- och fjärrkyla 
kunder.

www.fortum.se
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SATSNiNGAr FrAMöVEr
•	 Genom	Öppen	Fjärrvärme	och	

spillvärmelösningar tillsammans 
med kunder och verksamheter 
återvinna och ta vara på mer över-
skottsvärme. 
•	 Energi	ur	restprodukter	och	

brännbart avfall där materialåter-
vinning inte är bästa alternativ.
•	 Energiproducenterna	i	regionen	

samverkar med kunderna för att 
optimera distributionen av värme i 
ett alltmer integrerat fjärrvärme-
nät.
•	 Förnybar	energi	från	biobränslen.

KLiMATåTGärDEr  

KOPPLADE TiLL LöNSAMHET

Lönsam utsläppsminskning

åTGärD: Överskottsvärme från en da-
tahall återvinns till fjärrvärmenätet 
mot ersättning från Fortum. Banhof 
investerar i värmepumpar och For-
tum Värme bygger distributionsled-
ning.

uTSLäPPSrEDucEriNG: Totalt kommer 
över 500 MWh fjärrvärme att produ-
ceras varje år med spillvärmen som 
energiråvara, med minskade utsläpp 
om ca 40 ton CO2 per år (beräknat 
enligt värmebranschens standard-
metod).

åTErBETALNiNGSTiD: 3-4 år. 

årET SOM GåTT
Under 2013 har Fortum Värme bl.a.
•	 Ett	nytt	kraftvärmeverk	tagits	i	drift	i	Sigtuna	(Brista	2).	Det	nya	kraftvärmeverket	

i Brista kan ta hand om 240 000 ton avfall per år, vilket är lika mycket avfall som 
invånarna i Stockholms stad ger upphov till.
•	 Bygget	av	KVV8,	Europas	och	en	av	världens	största	anläggningar	för	produktion	

av förnybar energi, påbörjats.
•	 Anslutit	9	MW	eller	12	GWh	fjärrkyla.	Besparingen	av	el	blir	ca	2,5	GWh	och	kli-

matnyttan ca 1 700 ton CO2 minskade utsläpp per år. 
•	 Anslutit	57	MW,	motsvarande	177	GWh	årsleverans,	till	fjärrvärmenätet,	vilket	ger	

18 000 ton minskade utsläpp av CO2 per år. Därutöver har 500 000 kvm nybyggda 
fastigheter anslutits till fjärrvärme.

Klimatmål
Fjärrvärmens klimatpåverkan ska minska med etappmålet 40 % till 2020 
genom omställning till förnybar energi, återvinning av spillvärme, energi ur 
avfallsbränslen, effektivisering, samt i sista hand klimatkompensation. Senast 
2030 ska produktionen till 100 % baseras på återvunnen eller förnybar energi. 
Ambitionen är att nå detta mål väsentligt tidigare än 2030. 

Hur ska målen nås?
Jämfört med 1990 är den årliga utsläppsnivån från uppvärmning i Stockholm 
960 000 ton lägre tack vare anslutning till fjärrvärme. Utöver detta har under 
samma period 10 miljoner kvm byggts och anslutits till fjärrvärmen. Uppföran-
det av ett av världens största kraftvärmeverk för biobränsle pågår i Värtan med 
siktet inställt mot driftstart under hösten 2015. Under 2014 startas det nya loss-
nings- och lagersystemet för biobränsle som ska ersätta delar av kolet i Värtan. 
Fortum Värme lanserar även under 2014 sitt koncept Öppen Fjärrvärme, som 
syftar till att öka återvinningen av rest- och spillvärme från olika verksamheter. 
Med fjärrkyla kan förbrukningen av el reduceras samtidigt som energiåtervin-
ningen ökar. Därutöver klimatkompenseras för fjärrvärmeproduktionens ut-
släpp som beror på fossila bränslena kol och olja.
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fortum
utsläpp verksamhet  (ton Co2e) Basår  

2010 
2011 2012 2013 fördelning 

2013
förändring 
2010-2013

GHG  
Scope 3

Scope 1
Produktion1 1 455 002 1 032 863 910 938 995 730 79 % -32 %

tjänsteresor 3 709 3 526 3 526 3 529 0 % -5 %

Scope 2
Energi2 410 018 344 671 358 724 305 788 4 % -25 %

Scope 3
tjänsteresor3 1 734 1 735 1 735 1 727 0 % 0 % 6

SUMMA exklusive ursprungsmärkning 1 870 464 1 382 795 1 274 922 1 306 774 -30 %
reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar el eller fjärrvärme4 -364 020 -300 161 -315 061 -258 968 -29 %

SUMMA Hagascope 1 506 444 1 082 634 959 861 1 047 806 83 % -30 %
Produktion av annan fjärrvärmeproducent som levereras av fortum Värme5 124 850 63 851 112 651 104 658 8 % -16 %

Produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen6 338 694 111 018 89 790 104 374 8 % -69 % 3

- varav bränslen för tjänsteresor 542 732 757 750 0 % 38 %

- varav bränslen för energiproduktion 338 152 110 285 89 033 103 624 8 % -69 %

SUMMA (exkl klimatkompensation) 1 969 988 1 257 502 1 162 303 1 256 838 100  % -36 %
Klimatkompensation -7 797 -9 916 -13 398 -172 600

SUMMA (inkl klimatkompensation) 1 962 191 1 247 586 1 148 905 1 084 238 -45 %

Nyckeltal Hagainitiativet Basår  2010 2011 2012 2013 förändring 2010–2013 Enhet
utsläpp per levererad energi7 148 120 113 107 -28 % g Co2e/kWh

1. Produktion av fjärrvärme, el, fjärrkyla, stadsgas och 
fordonsgas. utsläpp av växthusgaser från den egna 
produktionen, inklusive köldmedier. 

2.  utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme eller 
fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat (residualmix). I 
”Andel av total” inkluderas avtal om ursprungsmärkt el.

3.  Avser flygresor och taxi i tjänsten.

4. fortum Värme köper förnybar el för fjärrvärme- och 
fjärrkylaproduktionen. 

5. 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. 

6.  Avser förutom produktion och distribution av bränslen 
transport av tillsatser och askor.  

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

1 Tack vare effektivare 
energianvändning kan 
fler kunder dela på den 
producerade fjärrvär-
men. fortum räknar 
med att cirka 100 GWh 
sparas in varje år sedan 
många år, vilket varje år 
motsvarar Skara kom-
muns hela värmeför-
sörjning. 

2 Effektivare produktion 
– rökgaskondensering 
som tar vara på mer 
värmeenergi i rökga-
serna. Energin motsva-
rar 10 % av fjärrvärmen 
eller värme för 80 000 
lägenheter. 

3 Energi i sorterat avfall 
från hushåll och företag 
ger energi som mot-
svarar uppvärmning av 
närmare 250 000 typlä-
genheter. 

4 Vi delar elsystem 
med Europa. Hushållen i 
fjärrvärmda fastigheter 
ingår i ett energisystem 
som bidrar till att ca 
40 % av deras elför-
brukning produceras 
samtidigt i effektiv kraft-
värme. om denna el an-
nars hade producerats i 
ett kolkraftverk i Norra 
Europa skulle 3000 kg 
per år ha släppts ut på 
grund av hushållens 
elförbrukning

5 Förnybara biobräns-
len från skogsindustrin 
och solenergi från havet
rester från skogsin-
dustrin ger 2 100 GWh 
energi vid förbränning 
i kraftvärmeverken. 
Solenergi som utvinns 
ur havsvatten med hjälp 
av värmepumpar ger 
900 GWh energi. 

6 Spillvärme från 
avloppsvatten, fjärrkyla-
retur och datahallar
700 GWh värme från 
renat avloppsvatten 
nyttjas i fortums vär-
mepumpar. I framtiden 
kan ca 1000 GWh över-
skottsvärme tas tillvara 
från t ex datahallar och 
livsmedelsbutiker i 
Stockholm, vilket mot-
svarar Norrköpings 
årliga värmebehov för 
133 000 invånare.

1

6

5

4

3

2

KrETSloppSVärME För En HållbAr STAd
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Diagrammet visar hur stor del av re-
sultatet av klimatberäkningarna som 
är baserad på uppmätta aktivitetsdata 
respektive antaganden och beräknade 
aktivitetsdata. I beräkningarna 2013 var 
97% av de totala utsläppen beräknade 
utifrån uppmätta aktivitetsdata. j

k Diagrammet visar fördelning av utsläpp 
per scope inkluderade i Hagascopet 2013. 

Analys och kommentarer: 
80 % av Fortum Värmes utsläpp uppstår i den egna verksamheten. Om även produk-
tionssamverkan, dvs fjärrvärmeproduktion som sker hos annan producent men vars 
värme ingår i Fortum Värmes leverans inräknas tillkommer ytterligare 8 %.

Inköpt el till produktionen är för produkterna fjärrvärme och fjärrkyla ursprungs-
märkt vilket gör att ospecificerad el endast köps för el som förbrukas i anläggningarnas 
stödprocesser och har allokerats på elproduktionen. Utsläpp för elförbrukning utgör 
därför endast 4 % av det totala utsläppet. Produktion och distribution av bränslen står 
för cirka 8 % av det totala utsläppet. Till detta inkluderas även transport av tillsatser och 
aska. Sedan basåret 2010 har Fortum Värmes utsläpp totalt minskat med 36 % och med 
30 % i den egna produktionen, även om produktionssamverkan inkluderas. Detta har 
varit möjligt tack vare en successiv utfasning av fossila bränslen.

Sedan 2010 klimatkompenseras hela livscykelns utsläpp för kunder som väljer ”Kli-
matneutral fjärrvärme”. För 2013 har mellanskillnaden till 2012 års specifika utsläpp 
klimatkompenserats för hela den levererade fjärrvärmevolymen. Utsläpp per levererad 
energi har minskat med 16 % exklusive klimatkompensation och 27 % inklusive klimat-
kompensation, sedan basåret 2010.

k Sedan 1990 har fastigheter motsvarande 4 300 GWh årsleverans anslu-
tits till fjärrvärmenätet. Av dessa står fastigheter som övergått från egen 
uppvärmning till fjärrvärme för 3 000 GWh årsleverans. I diagrammet visas 
det sammanlagda utsläppet för Fortum Värmes värmeproduktion och de 
fastigheter som fanns 1990 och under årens lopp anslutits till fjärrvärme. 
Utöver den minskade klimatbelastningen som åskådliggörs i diagrammet 
tillkommer klimatnyttan av de utsläpp som aldrig behöver ske i 10 miljoner 
kvm nybyggda fastigheter som anslutits till fjärrvärme.
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För en mer hållbar  
köttproduktion

HKScan Sweden är känt för varumärken Scan och Pärsons 
och har en omsättning på 1 miljard EUR och ca 2 000 anställda. 
HKScan Sweden ingår i koncernen HKScan som är en ledande 
nordisk köttexpert. De producerar, marknadsför och säljer kött, 
chark och färdigmat som är hållbart producerat, av hög kvalitet 
från gris, nöt, kyckling och lamm, under starka välkända varu-
märken. HKScans kunder är inom detaljhandel, food service, 
industri- och exportsektorn.  Hemmamarknader är Finland, 
Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan exporterar till 
närmare 50 länder. 2013 hade HKScan en omsättning på 2,5 
miljarder EUR och ca 11 000 anställda, vilket gör företaget till 
ett av Europas ledande köttföretag.

www.sweden.hkscan.com

LED-belysning utanför HKScans anläggning i Skara.
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KLiMATåTGärDEr  

KOPPLADE TiLL LöNSAMHET

Fjärrvärmesatsar i Kristianstad

åTGärD: Från gasoleldning till fjärr-
värme som produceras av biobränsle 
och biogas.

uTSLäPPSrEDucEriNG: En årlig 
minskning med 2700 ton koldioxid, 
vilket motsvarar 1 % av Kristianstads 
kommuns totala utsläpp.

åTErBETALNiNGSTiD: 12 månader.

SATSNiNGAr FrAMöVEr

•	 Installation	av	fjärrvärme	och	bio-
gas i Skara.
•	 Att	kontinuerligt	arbeta	med	att	

minska all mediaförbrukning.
•	 Att	minska	användningen	av	fos-

sila bränslen.

årET SOM GåTT
•	 I	Kristianstad	har	gasol	bytts	ut	till	

fjärrvärme. 
•	 Fortsatt	övergång	till	LED-belys-

ning.
•	 Installerat	rörelsedetektorer	för	

belysning.
 Dessa aktiviteter har alla haft 

positiva resultat, dels för att spara 
energi och minska miljöpåverkan 
och dels för att vara viktiga bud-
bärare att visa goda exempel på 
medarbetare och underlätta bete-
endeförändring.

Klimatmål
HKScan Sweden 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 
klimatmålet ingår scope 1, scope 2 och tjänsteresor, inköpta intransporter samt 
produktion och distribution av energi-och fordonbränslen i scope 3.

Hur ska klimatmålet nås?
•	 Genom	energikartläggning	och	individuell	mätning	av	förbrukning	per	pro-

duktionslinje, minskas energianvändning och kontinuerligt förbättringsar-
bete kan mätas direkt.

•	 Högre	krav	på	tjänstebilar	om	minskade	utsläpp	av	CO2 har införts. 
•	 HKScan	arbetar	med	optimering	av	intransport	av	djur	för	att	därmed	mins-

ka antalet transportkilometrar.
•	 I	sitt	Lean-arbete	med	att	effektivisera	alla	sina	processer,	har	HKScan	i	

uppföljningen kopplat ihop sitt miljöarbete med de positiva ekonomiska re-
sultat som uppnås. Genom detta bygger de kompetens om att arbeta ur ett 
mer hållbart perspektiv.

Nya fjärrvärmeledningar i anläggningen i Kristianstad
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k Diagrammet visar hur stor del av resultatet av klimat-
beräkningarna som är baserad på uppmätta aktivitetsdata 
respektive antaganden och beräknade aktivitetsdata. I 
beräkningarna 2013 var 73 % av de totala utsläppen be-
räknade utifrån uppmätta aktivitetsdata.

k Diagrammet visar fördelning av 
utsläpp per scope inkluderade i  
Hagascopet 2013. 

HK SCAN
Utsläpp verksamhet  (ton CO2e) Basår 

2003
2011 2012 2013 Fördelning 

2013
Förändring 
2003-2013

GHG 
Scope 3

Scope 1
Tjänsteresor 1 596 866 846 889 1 % -44 %
Uppvärmning 22 334 12 483 13 118 12 853 19 % -42 %
Köldmedier 0 130 3 17 0 % -
Egna transporter 2 965 276 139 125 0 % -96 %
Koldioxid i produktion1 2 897 2 143 1 447 1 361 2 % -53 %
Scope 2
Inköpt energi 2 23 790 29 080 25 146 21 991 32% -8 %
Scope 3
Tjänsteresor3 0 202 238 360 1 % - 6
SuMMA exklusive ursprungsmärkning 53 582 45 181 40 938 37 596 59 % -30%
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar el eller fjärrvärme 0 0 -844 0 -
SuMMA Hagascope 53 582 45 181 40 094 37 596 55 % -30%
Produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen4 10 923 1 118 1 117 2 454 4 % -78 % 3
- varav bränslen för tjänsteresor 110 247 210 201 0 % 84 %
- varav bränslen för egna transporter 0 57 30 27 0 % -
- varav bränslen för inköpt energi 10 813 815 876 2 226 3 % -79 %
Inköpta intransporter5 10 516 7 968 6 648 6 414 9 % -39 % 4
SuMMA Scans klimatmål 75 021 54 267 47 859 46 463 68 % -38 %
Koldioxid i förpackningar1 2 897 2 143 1 447 1 361 2 % -53 %
Övriga inköpta transporter 5 0 0 9 432 10 812 16 % - 4
Avfallshantering6 0 0 6 004 5 548 8 % - 5
Förpackningar7 0 0 4 161 4 232 6 % - 1
Hantering av förpackningsavfall hos slutkonsument 8 0 0 202 199 0 % - 12
SuMMA (exkl klimatkompensation) 77 918 56 410 69 104 68 616 100 % -12 %
Klimatkompensation 0 0 0 0 -
SuMMA (inkl klimatkompensation) 77 918 56 410 69 104 68 616 100 % -12 %

Nyckeltal Hagainitiativet  Basår 
2003

2011 2012 2013 Förändring 
2003–2013

Enhet

Utsläpp per  ton producerad vikt  (Scans klimatmål) 0,147 0,134 0,135 0,139 -5% ton CO2e/ton produkt

1.  Koldioxiden är en restprodukt från industrin. 
Ungefär hälften släpps ut under prododuktionen 
(scope 1) och hälften när slutkonsument öppnar 
den koldioxidfyllda förpackningen (scope 3)  
 

2.  Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme eller 
fjärrkyla.    

3.  Avser flygresor, hotell och tåg i tjänsten.  
4.  Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2.  

  

5.  Avser inköpta transporter. 
6.  Avser avfallshantering (till deponi, materialåtervin-

ning och producering av biogas). 
7.  Utsläpp för produktion av förpackningsmaterial.  

  

Hantering av förpacknings-
avfall hos slutkonsument  
Förpackningar 

Avfallshantering 

Övriga inköpta transporter 

Koldioxid i förpackningar 
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Egna transporter 

Köldmedier 
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Analys och kommentarer: 
HKScans utsläpp inom det uppsatta klimatmålet har minskat med 38 % sedan basåret 
2003. Detta förklaras av minskade utsläpp inom alla kategorier. 

HKScans klimatpåverkan inom Hagascopet är störst i scope 2 där utsläpp för produk-
tion av inköpt el och fjärrvärme står för 58 % av utsläppen. De näst största utsläppet totalt 
sett är utsläpp från tjänsteresor, uppvärmning och köldmedier i scope 1, vilket står för 
41 % av det totala utsläppet i Hagascopet. Utsläpp från tjänsteresor i scope 3 utgör endast 
1 % av utsläppet.

I HKScans klimatmål ingår utöver Hagascopet även  produktion och distribution av 
bränslen och inköpta intransporter. Produktion och distribution av bränslen har minskat 
som en följd av minskad förbrukning av fordons- och energibränslen. Intransporternas 
utsläppsreduktion beror främst av minskad produktion men också en bättre logistik. Ut-
släppet inom ramarna för HKScans klimatmål utgjorde 68 % av de utsläpp som totalt 
redovisas 2013.

Förutom utsläpp av koldioxid när kunderna öppnar förpackningarna är övriga kate-
gorier i Scope 3 nya sedan 2012 och kan därför inte jämföras med basåret. Den utökade 
omfattningen i Scope 3 har inneburit att nästan 20 000 ytterligare ton redovisas 2013 
jämfört med för åren 2003 och 2011.

Redovisningen av inköpta transporter har utökats med en kategori för ”övriga inköpta 
transporter” och lagts utanför klimatmålet för jämförbarhet med basåret. Dessutom 
finns ytterligare tre kategorier i scope 3-beräkningarna sedan 2012 som tidigare inte in-
gått; avfallshantering i egen verksamhet, produktion av förpackningsmaterial och hante-
ring av förpackningsavfall hos slutkonsument. Dessa tre kategorier står tillsammans för 
cirka 15 % av HKScans totala utsläpp. 

Utsläppen per producerad vikt har för klimatmålet minskat med 5% att jämföra med 
utsläppsminskningen i absoluta tal som var 38 %, vilket förklaras av att produktionen har 
minskat.

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.
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k I stapeldiagrammet framgår vilka kate-
gorier som ingår i företagets klimatmål. 
För kategorier som ligger utanför klimat-
målet används en grå-svart färgskala.
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Europaledande på  
energisnåla bostäder 

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMx Stock-
holm, segment Large Cap. JM är en av Nordens ledande pro-
jektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamhe-
ten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen 
med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universi-
tetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Fö-
retaget arbetar även med projektutveckling av kommersiella 
lokaler och entreprenadverksamhet. Antalet anställda är 2200 
personer och omsättningen är cirka 13 miljarder SEK.

www.jm.se
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KLiMATåTGärDEr  

KOPPLADE TiLL LöNSAMHET

Väderprognosstyrning  
sparar energi 

 JMs bostadshus installeras idag 
väderprognosstyrning, vilket innebär 
att värmeanläggningen regleras med 
hjälp av data från detaljerade, lokala 
väderprognoser i stället för en lokal 
temperaturmätare. Hänsyn tas till 
såväl temperatur, fukt och vind och 
denna lösning gör att systemet kan 
arbeta jämnare vilket i sin tur ger en 
besparing på inköpt energi.

      Åtgärden ger en reduktion av CO2 
med ungefär 100 ton per år, vilket 
ger en årlig kostnadsbesparing på 
ungefär 1 MSEK. 

SATSNiNGAr FrAMöVEr
Under 2014 prioriteras följande 
åtgärder:
•	 Fortsatt	förbättring	av	bostadshu-

sens energiprestanda.
•	 Fortsatt	utveckling	av	utformning-

en av bostäder som underlättar 
klimateffektivt boende.
•	 Fortsatt	 arbete	 för	 minskad	 kli-

matpåverkan från transporter och 
arbetsmaskiner.

årET SOM GåTT
Under 2013 fortsatte arbetet med att 
successivt införa åtgärder för ökad 
energieffektivitet i alla JMs bygg-
projekt. JM arbetade därtill med att 
utveckla kravställandet på trans-
portörer och maskinentreprenörer 
i byggprojekten. Kraven omfattar 
exempelvis bränsletyper, motorty-
per minskad bränsleanvändning och 
handlingsplaner för att minska bero-
endet av fossila bränslen. 

Klimatmål
JMs klimatmål innebär att utsläppen av växthusgaser skall minska med 40 % 
till år 2020 jämfört med 1990. Minskningen omfattar utsläppen från den egna 
verksamheten och från de bostäder som uppförs under dess garantitid. 

Hur ska målet nås?
JM är idag ledande i Europa på att bygga energisnåla bostäder. Strategin för 
framtiden är att fortsätta minska energianvändningen, såväl i bostäderna som 
på byggarbetsplatserna. Förutom att bygga mer välisolerade och tätare hus 
med energisnåla installationer, arbetar JM också med att påverka de boendes 
energianvändning bland annat genom individuell mätning och debitering av 
tappvarmvatten. Målsättningen är att energibehovet för JM-producerade bostä-
der skall ligga 25 % lägre än gällande norm. JM arbetar också med att minska 
energianvändningen på byggarbetsplatserna. Genom åtgärder som exempelvis 
bättre isolerade bodar, lågenergilampor, och tidsstyrning av uppvärmning och 
belysning har energianvändningen minskats. 

Ett av JMs byggprojekt på Liljeholmskajen i Stockholm.
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k Diagrammet visar hur stor del av 
resultatet av klimatberäkningarna 
som är baserat på uppmätta akti-
vitetsdata respektive antaganden 
och beräknade aktivitetsdata. I 
beräkningarna 2013 var 22 % av de 
totala utsläppen beräknade utifrån 
uppmätta aktivitetsdata.

k Diagrammet visar  fördelning av 
utsläpp per scope inkluderat i Hagasco-
pet 2013. 2013 var 67% av dessa utsläpp 
från scope 1, 27% från scope 2 och 6% 
från scope 3. 

JM AB

Nyckeltal Hagainitiativet 2010 2011 2012 2013 Förändring 2010-2013 Enhet
Utsläpp per bostad (JM:s klimatmål)7 7,5 6,4 7,2 6,9 -9 % ton CO2e/bostad

1.  Bilresor i fordon som kontrolleras av JM  
2. Avser elanvändning under produktion, fastighetsel  i 

JM-ägda fastigheter, fjärrvärmeanvändning under 
produktion och fjärrvärme i JM-ägda fastigheter. 
Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme 
eller fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat 

(residualmix). I ”Andel av total” inkluderas avtal om 
ursprungsmärkt el. 

3. Avser flyg-, taxi-, buss- och tågresor samt hotell i 
tjänsten.    

4. 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. 

5. Exklusive energiförbrukning i bostäder de första 2 
åren.     
   

Utsläpp verksamhet (ton CO2e) 2010 2011 2012 2013
Fördelning 

2013
Förändring 
2010-2013

GHG 
Scope 3

Scope 1
Tjänsteresor1 3 970 3 873 3 984 3 598 18 % -9 %
Uppvärmning 1 785 1 338 1 016 1 474 7 % -17 %
Scope 2
Inköpt energi2 9 608 13 679 10 549 9 861 10 % 3 %
Scope 3
Tjänsteresor3 357 523 486 485 2 % 36 % 6
SuMMA exklusive ursprungsmärkning 15 720 19 414 16 036 15 418 -2 %
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar el 
eller fjärrvärme

-7 065 -11 323 -8 557 -7 820 11 %

SuMMA Hagascope 8 656 8 091 7 478 7 598 38 % -12 %
Inköpta transporter 2 487 2 905 2 626 2 424 12 % -3 % 4
Inhyrda arbetsmaskiner 8 663 8 124 8 878 8 795 44 % 2 % 8
Produktion och distribution av energi-  
och fordonsbränslen4

1 485 1 718 1 359 1 334 7 % -10 % 3

- varav bränslen för tjänsteresor 692 1 162 1 053 919 5 % 33 %
- varav bränslen för energiproduktion 793 556 306 415 2 % -48 %
Energiförbrukning nya bostäder (första 2 år) 1 437 1 631 2 462 1 811 8 % 26 % 13
SuMMA (exkl klimatkompensation) 22 728 22 468 22 803 21 962 100 % 3 %
Klimatkompensation -359 -351 -387 -391 -2 % 9 %

SuMMA (inkl klimatkompensation) 22 369 22 117 22 416 21 572 98% -4 %

Scope 1 
67% 

Scope 2 
27% 

Scope 3 
6% 

Fördelning av utsläpp per scope 
inkluderade i Hagascopet 2013

Fördelning av resultat
baserad på typ av aktivitetsdata 
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k Diiagrammet framgår vilka kategorier som ingår i 
hagascopet. För kategorier som ligger utanför hagas-
copet används en grå färgskala.

Analys och kommentarer: 
JM:s utsläpp i scope 1 och 2 står för 67 % respektive 27 % av de totala utsläppen och Ha-
gascopet, där dessutom tjänsteresor ingår, utgör 35% av de totala utsläppen. Utsläppen 
inom Hagascopet har minskat med  12 % sedan 2010. 

Utöver de utsläpp som ingår i Hagascopet , tar JM ett grepp om sina Scope 3-utsläpp, 
där de utöver inköpta transporter och arbetsmaskiner inkluderar sina el- och värmeför-
brukning i nybyggda fastigheter de första två åren i sin klimatberäkning. Att utsläppen 
per bostad har minskat med ca 9 % medan det totala utsläppen har minskat med 3 %. Att 
de totala utsläppet inte har minskat lika mycket som utsläppet per bostad beror på att 
produktionsvolymen har vuxit. Fler avslutade projekt under de senaste två åren jämfört 
med 2010 är en orsak till uppgången med 26 % för kategorin energianvändning i nya bo-
städer. 

JMs största klimatpåverkan är från arbetsmaskiner som motsvarar 40 % av de totala 
utsläppen.

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

Scope 1 
67% 

Scope 2 
27% 

Scope 3 
6% 

Fördelning av utsläpp per scope 
inkluderade i Hagascopet 2013

Fördelning av resultat
baserad på typ av aktivitetsdata 
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Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lant-
bruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på Lantmännens 
varumärken är AxA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad 
och Gooh. Lantmännen ägs av 32 000 svenska lantbrukare, 
har cirka 8 500 anställda, har närvaro i ett 20-tal länder och 
omsätter cirka 33 miljarder kronor. Företaget är grundat på 
kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos 
deras ägare. Genom att Lantmännen har tillgång till forskning, 
utveckling och verksamhet i hela kedjan kan de tillsammans ta 
ansvar från jord till bord.

www.lantmannen.com

Tillsammans tar vi  
ansvar från jord till bord
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KLiMATåTGärDEr  

KOPPLADE TiLL LöNSAMHET

Minskad tomgångskörning  
i Mantorp

 En kartläggning av energiåtgången 
på Unibake’s anläggning i Mantorp 
visade på onödig energiförbrukning 
vid nattuppehåll. Alla energitjuvar 
identifierades och en checklista 
upprättades för utrustning som kan 
stängas av. Inför natten går per-
sonalen nu en avstängningsrond, 
sedan denna infördes har energiåt-
gången för nattens tomgångskör-
ning minskats med över 60 %.

SATSNiNGAr FrAMöVEr
Under 2014 prioriteras följande
åtgärder:
•	 Lantmännens	 mål	 är	 att	 fasa	 ut	

användningen av eldningsolja till 
2020. Användningen har minskat 
med 65 % sedan 2009 och under 
2014 görs en särskild satsning för 
att hitta alternativ för återstående 
oljeförbrukare.
•	 Utbildningar	 i	 energianalys	 kom-

mer genomföras för att öka ener-
gieffektiviseringar genom ständiga 
förbättringar
•	 Särskilt	 fokus	på	klimatprestanda	

vid energiupphandlingar

årET SOM GåTT
Under 2013 gjorde Lantmännen bl.a. följande åtgärder:
•	 Lantmännen	Reppe	har	konverterat	från	eldningsolja	till	bioolja	vilket	minskar	ut-

släppen av fossil koldioxid med 95 %.
•	 Lantmännen	Cerealia	har	tillsammans	med	transportleverantör	konverterat	last-

bilar till att köra på biodiesel, RME.
•	 Vid	Lantmännen	Unibakes	bageri	 i	Norge	 tas	spillvärme	 från	 frysar	 tillvara	och	

värmer intilliggande skola och sporthallar vilket minskar koldioxidutsläppen med 
370 ton per år.

Klimatmål
Lantmännen har antagit en offensivt och tydligt mål: Koldioxidutsläppen ska 
minska med 40 % i relation till förädlingsvärdet, mellan 2009 och 2020. Delmå-
let för 2013 är 15 %. Målet är avgränsat till energianvändning inom egen pro-
duktion samt transporter. 

Hur ska målet nås?
I Lantmännens anläggningar förädlas spannmål och andra råvaror till livsmed-
el, foder och förnybara bränslen. De arbetar löpande med energieffektivisering 
och konvertering av fossileldade anläggningar till biobränsle. Lantmännen 
har minskat användningen av eldningsolja med ca 2/3. De arbetar också med 
att utnyttja restprodukter för energiproduktion och arbetar löpande med att 
optimera sina transporter och övergå till miljöanpassade bränslen och trans-
portsätt. De har även ökat fokus på klimatprestanda vid upphandling av el och 
värme. 

Lantmännens mätbara klimatmål är avgränsat till energianvändning inom 
deras produktion och köpta transporter. Utöver detta arbetar de för minskad 
klimatpåverkan även i övriga led, tillsammans med leverantörer och kunder.

Lantmännen Cerealias lastbilstransporter 
som kör på biodiesel, RME.
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LANTMäNNEN

1. Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme eller fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat (residualmix).  
I ”Andel av total” inkluderas avtal om ursprungsmärkt el.    

2. Avser flygresor och tåg i tjänsten.      
3. Avser godstransporter som köps av extern speditör.      
4. Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2.      

Nyckeltal Hagainitiativet 2009 2011 2012 2013
Förändring 
2009-2013 Enhet

Utsläpp per omsättning 14,2 15,1 16,0 12,5 -12 % ton CO2e/MSEK

Utsläpp verksamhet (ton CO2e)
Basår 

2009 2011 2012 2013
Fördelning 

2013
Förändring 
2009-2013

GHG 
Scope 3

Scope 1

Tjänsteresor 4 508 4 223 4 169 3 895 2 % -14 %

Uppvärmning 53 637 37 876 38 506 26 465 13 % -51 %

Scope 2

Energi 1 100 138 152 930 163 167 151 398 47 % 51 %

Scope 3

Tjänsteresor 2 2 893 2 835 2 817 2 669 1 % -8 % 6

SuMMA exklusive ursprungsmärkning 161 177 197 863 208 659 184 427 14 %

Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar  
el eller fjärrvärme

0 0 0 -53 629 -

SuMMA Hagascope 161 177 197 863 208 659 130 798 63 % -19 %

Inköpta godstransporter 3 79 867 89 347 66 173 63 834 31 % -20 % 4

Produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen 4 32 993 17 837 17 257 12 563 6 % -62 % 3

- varav bränslen för tjänsteresor 953 1 113 1 088 918 0 % -4 %

- varav bränslen för produktion av energi 32 040 16 723 16 169 11 645 6 % -64 %

SuMMA (exkl klimatkompensation) 274 037 305 046 292 089 207 195 100 % -24 %

SuMMA (inkl klimatkompensation) 274 037 305 046 292 089 207 195 100 % -24 %

k Diagrammet visar hur stor del av 
resultatet av klimatberäkningarna som 
är baserat på uppmätta aktivitetsdata 
respektive antaganden och beräknade 
aktivitetsdata. I beräkningarna 2013 var 
69 % av de totala utsläppen beräknade 
utifrån uppmätta aktivitetsdata. 

k Diagrammet visar  fördelning av 
utsläpp per scope inkluderat i Ha-
gascopet 2013. 2013 härstammade 
75 % av dessa utsläpp från scope 
2, 23 % från scope 1 och 2% från 
scope 3.

Fördelning av utsläpp per scope 
inkluderade i Hagascopet 2013

Fördelning av resultat
baserat på typ av aktivitetsdata 

 2013

Uppmätta 
värden 65% 

Scope 1 
23% 

Scope 3 
2% 

Scope 2
75% 

2009/basår

50 000

0
2011 2012

ton CO2e

Produktion och 
distribution av 
bränslen för el 
och uppvärmning 
 Inköpta 
godstransporter 

Inköpt el, fjärr-
värme och fjärrkyla
  
Direkt användning 
av bränslen för 
uppvärmning  

Tjänsteresor 

350 000
Fördelning av utsläpp 2009–2013

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

2013

Totala utsläppen har 
jämfört med 2012 
minskat med 29%. Energianvändning 2009, 2011–2013 

El 
Fjärrvärme 
Biobränslen

GWh

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

Fossila bränslen

Största anledningen till det 
totala utsläppet kraftigt 
minskat är att utsläppen för 
att producera värme och el 
har minskat med 38% 
jämfört med 2012.

2009/basår 2011 2012 2013

Beräknade/
uppskattade 
värden 31% 

 

0



Hagainitiativet / klimatbokslut 2013 31

Fördelning av utsläpp per scope 
inkluderade i Hagascopet 2013

Fördelning av resultat
baserat på typ av aktivitetsdata 
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k I stapeldiagrammet framgår 
vilka kategorier som ingår i Haga-
företagens klimatmål. Utsläpp-
skällor som ligger utanför Hagas-
copet visas i grå färgskala.

Analys och kommentarer: 
Lantmännens klimatpåverkan är störst i scope 2 där utsläpp för produktion av inköpt el, 
fjärrvärme och fjärrkyla står för 47 % av  de totala utsläppen.  Utsläppet för egen upp-
värmning samt för inköpt el och värme har 2013 sjunkit med 19 % jämfört med basåret 
2009. Den totala energianvändningen har sjunkigt med 2 % under samma tid. Anledning-
en till den stora minskningen i utsläpp kopplat till energianvändning för el och  uppvärm-
ning är att Lantmännen tecknat ett specifikt avtal med en fjärvärmeleverantören om en 
förnybar bränslemix. Användning av energi sker till 41 % av bränslen till egna pannor, 
39% fjärrvärme och 20 % inköpt el.  De näst största utsläppen totalt sett är de inköpta 
godstransporterna i scope 3 som står för cirka 31% av de totala utsläppen. Uppvärm-
ningen i scope 1 hamnar på tredje plats storleksmässigt, då de motsvarar 13 % av de 
totala utsläppen. 

Användningen av fossila bränslen har minskat 54 % från basåret 2009 och elförbruk-
ningen har under samma period minskat med 13 %. Användningen av fjärrvärme har 
ökat med 27 % och användningen av biobränslen har ökat med 1 % sedan 2009. Trots att 
elförbrukningen har minskat med 13 % är ändå utsläppet i stort sett oförändrat pga att 
utsläppsfaktorn för nordisk residualmix ökat med 15 % mellan åren.

Tack vare den stora minskningen av utsläpp från uppvärmning har Lantmännens totala 
utsläpp också minskat med 19 % jämfört med basåret 2009.

Utsläpp från tjänsteresor har för 2013 uppmätts och utgör cirka 4% av de totala utsläp-
pen.

Lantmännens totala utsläpp har minskat med 19 % sedan basåret 2009 och utsläppet 
per ekonomisk omsättning har minskat med 12 %.
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Brygg en bättre värld

Löfbergs är ett av Nordens största familjeägda kafferosterier. 
Produktionen motsvarar drygt 10 miljoner koppar gott kaffe – 
om dagen. Företaget grundades 1906 och är idag en av värl-
dens största importörer av ekologiskt och Fairtrade-certifierat 
kaffe. Koncernen har 300 medarbetare och omsätter 1,5 mil-
jarder kronor. Huvudkontoret ligger i Karlstad och företaget 
har egna rosterier i Sverige, Norge, Danmark och Lettland. 
Löfbergs äger även te-varumärket Kobbs. 

www.lofbergs.se
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KLiMATåTGärDEr  

KOPPLADE TiLL LöNSAMHET

Minskade läckage  
sparar pengar och el 

 Genom ett systematiskt underhåll av 
tryckluftsventiler vid anläggningen i 
Karlstad minskade läckagen, vilket 
resulterade i att elförbrukning för 
kompressorer sjönk med 80 000 
kWh. En förhållandevis liten och 
enkel åtgärd med besparingar som 
motsvarar årsförbrukning av hus-
hållsel i 16 villor.

SATSNiNGAr FrAMöVEr
•	 Fortsätta	bedriva	utvecklingspro-

jekt i odlarländer och stadigt öka 
andelen certifierat kaffe för att 
stimulera mer hållbara odlings-
metoder och få fler att brygga en 
bättre värld.
•	Medverka	i	ett	pilotprojekt	för	uni-

ka solfångare som genererar både 
värme och kyla. 
•	 Aktivt	hitta	eller	utveckla	en	lös-

ning att rosta kaffet med förnyelse-
bara alternativ.

årET SOM GåTT
•	 I	projektet	Coffee	&	Climate	lanse-

rades en verktygslåda som hjälper 
kaffebönder att minimera sin kli-
matpåverkan och anpassa sig till 
klimatförändringarna.
•	 En	smartare	logistik	gjorde	att	Löf-

bergs kunde stänga ett lager vilket 
förkortade transporten av 1 000 ton 
kaffe.
•	 Löfbergs	installerade	närvaro-	och	

energieffektiv LED-belysning i 
ännu fler lokale r.

Klimatmål
•		100	%	certifierat	kaffe	senast	2016	(t.ex.	Fairtrade,	Krav	och	 

Rainforest Alliance)
•		100	%	förnybar	energi	senast	2020
•		40	%	mindre	klimatpåverkan	senast	2020	(jämfört	med	2005)*

Hur ska målen nås?
Mellan 80 – 90 % av kaffets klimatpåverkan sker i odlingsledet. Det är alltså här 
insatser har störst effekt. Därför är det viktigt med långa och nära relationer till 
kaffebönder runt om i världen så att Löfbergs kan bidra till mer hållbara od-
lingsmetoder. Det gör de till exempel genom egna utvecklingsprojekt kopplade 
till de globala klimatutmaningarna (Coffee & Climate). För att öka både utbud 
och efterfrågan av hållbart kaffe arbetar de aktivt med att öka andelen certifie-
rat kaffe (t.ex. Fairtrade, Krav och Rainforest Alliance). 
Löfbergs arbetar samtidigt med att effektivisera produktion och transporter så 
att deras klimatpåverkan minskar. Här är en stor utmaning att hitta eller ut-
veckla en lösning att rosta kaffet med icke-fossilt bränsle.

* Enligt Hagainitativets scope
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k Diagrammet visar hur stor del av resultatet av 
klimatberäkningarna som är baserat på uppmätta 
aktivitetsdata respektive antaganden och beräknade 
aktivitetsdata. I beräkningarna 2013 var 85 % av de 
totala utsläppen beräknade utifrån uppmätta aktivi-
tetsdata om inte odling av kaffe inräknas. Om även 
odling av kaffe inräknas blir andelen 9%.

k Diagrammet visar  fördelning 
av utsläpp per scope inkluderat i 
Hagascopet 2013. 2013 var 82% av 
dessa utsläpp från scope 1, 13% 
från scope 3 och 0,5% från scope 2.

LÖFBERGS

1. Avser leasingbilar. 
2. Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme 

eller fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat 
(residualmix). I ”Andel av total” inkluderas avtal om 
ursprungsmärkt el. 

3. Avser flyg, tåg, taxi och hotell.  

4. Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2.
5. Avser transport av råkaffe från odling till fabrik, 

transport av förpackningsmaterial samt distribu-
tion.  

6. Utvinning av råmaterial och produktion av förpack-
ningar. 

7. Odling, inklusive andra processer på odlingen av 
kaffe.   

8. Avser det brutna räkenskapsåret 2010/2011.  
9. Avser det brutna räkenskapsåret 2011/2012. 
10. Avser det brutna räkenskapsåret 2012/2013. 

 

Utsläpp verksamhet (ton CO2e)
Basår

2005 2011 8 2012 9) 201310

Fördelning 
2013

Förändring 
2005-2013

GHG 
Scope 3

Scope 1
Rostning 1 623 1 977 2 011 2 062 1,3 % 27 %

Energi 295 55 54 67 0,0 % -77 %
Tjänsteresor1 265 218 262 237 0,2 % -10 %
Egna transporter 511 0 0 0 0,0 % -100 %
Scope 2
Inköpt energi2 459 1 681 1 500 1 493 0,1 % 225 %
Scope 3
Tjänsteresor3 236 401 425 377 0,2 % 60 % 6
SuMMA exklusive ursprungsmärkning 3 390 4 331 4 252 4 236 25 %
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar el eller fjärrvärme 0 -1 525 -1 334 -1 362 -
SuMMA Hagascope 3 390 2 806 2 918 2 874 1,9 % -15 %
Produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen4 310 269 261 265 0,2 % -14 % 3

- varav bränslen för rostning 112 107 110 107 0,1 % -4 %

- varav bränslen för energi 136 93 92 104 0,1 % -23 %
- varav bränslen för tjänsteresor 33 69 59 54 0,0 % 63 %
- varav bränslen för egna transporter 29 0 0 0 0,0 % -100 %
Inköpta transporter5 6 825 7 915 8 094 8 977 5,8 % 32 % 4, 9
Förpackningar6 2 966 3 087 2 640 3 564 2,3 % 20 % 1
Odling av kaffe7 122 873 125 699 126 338 138 341 89,8 % 13 % 1
SuMMA (exkl klimatkompensation) 136 363 139 776 140 252 154 021 100,0 % 13 %
Flygresor 0 0 0 -18 0 % -
SuMMA (inkl klimatkompensation) 136 363 139 776 140 252 154 003 100,0 % 13 %

Nyckeltal Hagainitiativet 2005 2011 2012 2013 Förändring 2005-2013 Enhet
Utsläpp per ton sålt kaffe (Hagascope) 0,154 0,117 0,124 0,117 -24 % ton CO2e/ton sålt bönkaffe
Utsläpp per ton sålt kaffe (totalt) 6,21 5,84 5,96 6,24 -0,6 % ton CO2e/ton sålt bönkaffe

Utsläpp per ton inköpt råkaffe (Hagascope) 0,130 0,098 0,101 0,091 -30 % ton CO2e/ton inköpt råkaffe
Utsläpp per ton inköpt råkaffe (totalt) 5,22 4,89 4,851 4,868 - 6,7 % ton CO2e/ton inköpt råkaffe

Fördelning av utsläpp 2005, 2011–2013 
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Löfbergs klimatbokslut omfattar den 
svenska verksamheten samt produktions-
anläggningen i Viborg (Danmark). Löfbergs 
har tagit ett brett grepp på sina utsläpp i 
scope 3 genom att även inkludera klimat-
påverkan vid odlingen av kaffet som köps 
in. Beräknat utsläpp är inte justerat för de 
kolsänkor som kaffe- och skuggträden ut-
gör och blir därför relativt stort; cirka 90% 
av Löfbergs redovisade klimatpåverkan. In-
köpta transporter i scope 3 står för knappt 
6% av utsläppen totalt sett. På tredje plats 
hamnar rostningen av kaffe, den största 
utsläppskällan i scope 1, som motsvarar 
1,3% av de totala utsläppen. Inom ramarna 
för Hagascopet motsvarar rostningen av 
kaffe den största utsläppskällan.

Klimatpåverkan vid odling av kaffe har 
totalt ökat med 13% sedan basåret 2005. 
Orsaken till detta är en ökad produktions-
volym med 12%. Därutöver har utsläpp 

från rostning ökat med 27% med anled-
ning av ökad produktion. Relativt sett har 
utsläppen per ton sålt bönkaffe varit i stort 
sett oförändrade sedan 2005 men per in-
köpt ton råkaffe minskat med knappt 7%.

Utsläpp från el och värme har minskat 
kraftigt dels tack vare anslutning till fjärr-
värme, istället för oljeförbränning, dels 
tack vare att elförbrukningen i Sverige 
köps som ursprungsmärkt vindkraft. Där-
eigenom har Löfbergs lyckats minska sin 
klimatpåverkan per lokalyta med cirka 80 
%. Under 2013 har även produktionsan-
läggningen i Viborg börjat köpa ursprungs-
märkt vindkraft.

Löfbergs arbetar kontinuerligt med att 
minska klimatpåverkan för förpacknings-
materialen, exempelvis lanserades i början 
av 90-talet en förpackning med plastlami-
nat utan aluminium. Till årets klimatbok-
slut har en mer noggrann beräknings-

metod införts tillsammans med att även 
anläggningen i Viborg inkluderas. Utsläpp 
för 2012 och 2013 har kunnat beräknas 
med den nya metoden. För jämförbarhe-
ten har 2005 och 2011 räknats om utifrån 
förhållandet mellan ny och gammal metod 
för 2012.

För egna och inköpta transporter sam-
manslaget har utläppen ökat sedan basår-
et med cirka 22%. Detta förklaras främst 
av produktionsökningen men också av 
att den noggrannare förpackningsberäk-
ningen också innebär att beräkningen av 
utsläpp från transporter av förpackningar 
ökat. Under basåret 2005 hade Löfbergs 
dels egna bilar dels köptes transporter 
medan alla transporter nu köps in.

Utsläpp från tjänsteresor har ökat med 
25% sedan 2005 på grund av ett ökat fly-
gande.

Fördelning av utsläpp 2005, 2011–2013 
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Analys och kommentarer: 
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Ett grönare McDonald’s

McDonald’s är Sveriges största restaurangkedja med ca 220 
restauranger och 435 000 dagliga gäster. McDonald’s har ca 
12 000 medarbetare, vilket innebär att de är Sveriges största 
privata arbetsgivare för ungdomar. Drygt 80 procent av restau-
rangerna ägs och drivs lokalt av egna företagare. Restaurang-
erna erbjuder över 400 olika möjliga måltidskombinationer och 
råvaror av hög kvalitet, t.ex. 100 procent nötkött utan tillsatser, 
ekologisk mjölk från Arla, miljömärkt MSC-certifierad fisk och 
Rainforest Alliance-certifierade kaffebönor. Över 1000 svenska 
bönder levererar råvaror till McDonald’s som är restaurang-
branschens största inköpare av svenskt nötkött. McDonald´s 
har under många år arbetat för att utvecklas hållbart, från jord 
till bord och återvinning.

www.mcdonalds.se
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KLiMATåTGärDEr  

KOPPLADE TiLL LöNSAMHET

återvunna fraktioner  
minskar utsläpp

åTGärD: Samtransporter av vissa åter-
vunna fraktioner (wellpapp, mjuk-
plast och PET).

uTSLäPPSrEDucEriNG När SySTEMET 

är FuLLT uTByGGT uNDEr 2014: 
 Årlig minskning med cirka 300 ton 

koldioxid.
KOSTNADSBESPAriNG/ 

åTErBETALNiNGSTiD: 

 Kostnadsbesparingen landar på ca 
14 000 SEK per ansluten restaurang 
och år.

SATSNiNGAr FrAMöVEr
Under 2014 prioriteras följande 

åtgärder:
•	 Utbyggnad	av	effektivare	trans-

porter för vissa återvunna frak-
tioner (wellpapp, mjukplast samt 
PET).
•	 Kontinuerligt	arbete	för	att	hålla	

nere elanvändningen.
•	 Fortsatt	utbildning	av	miljö-

ansvariga på varje restaurang.
•	 Fortsatta	utbyggnad	av	snabblad-

dare längs de gröna korridorerna.

årET SOM GåTT
Under 2013 gjorde McDonald’s bl.a. följande åtgärder:
•	Minskat	utsläppen	från	de	egna	transporterna	med	ökad	användning	av	RME	 

(84 % av transporterna kördes på RME 2013).
•	 Startat	ett	utbildningsprogram	för	att	varje	restaurang	ska	ha	en	egen	miljöan-

svarig – Planet Champions.
•	 Påbörjat	utbyggnad	av	snabbladdning	för	elbilar	på	utvalda	restauranger	
•	 Påbörjat	ett	projekt	för	effektivare	transporter	av	vissa	återvunna	fraktioner	(well-

papp, mjukplast samt PET).

Klimatmål
McDonald’s har en målsättning att minska koldioxidutsläppen med 40 % i för-
hållande 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 39 % sedan 
2010. Detta tack vare energieffektiviseringar och att allt fler restauranger köper 
förnyelsebar el. McDonald’s arbetar med att fortsätta reducera sina koldioxid-
utsläpp ytterligare till 2020 genom förbättrad avfallshantering och energieffek-
tiviseringar.

När det gäller leveranserna av råvaror körs dessa på RME i allt större ut-
sträckning. Under 2013 körde lastbilarna på ca 84 % förnyelsebart bränsle. 
Tack vare att RME ersätter diesel är koldioxidutsläppen cirka 690 ton lägre än 
om lastbilarna enbart kört på diesel.
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k Diagrammet visar  fördelning 
av utsläpp per scope inkluderat i 
Hagascopet 2013. 2013 var 73 % av 
dessa utsläpp från scope 2, 18 % 
från scope 1 och 9 % från scope 3. 

k Diagrammet visar hur stor del av 
resultatet av klimatberäkningarna som 
är baserat på uppmätta aktivitetsdata 
respektive antaganden och beräknade 
aktivitetsdata. I beräkningarna 2013 var 
45 % av de totala utsläppen beräknade 
utifrån uppmätta aktivitetsdata. 

MC DONALD’S
Utsläpp verksamhet (ton CO2e) Basår 

2010
2011 2012 2013 Fördelning 

20134

Förändring 
2010–2013

GHG 
Scope 3

Scope 1
Tjänsteresor1 251 235 210 183 2 % -27 %
Köldmedier 861 911 582 567 5 % -34 %
Scope 2
Inköpt energi 33 834 32 091 31 534 28 843 28 % -15 %
Scope 3
Tjänsteresor 2 427 545 416 365 3 % -15 % 6
SuMMA exklusive ursprungsmärkning 35 373 33 782 32 743 29 959 -15 %
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar el (scope 2) -26 695 -25 563 -27 194 -25 777 -3 %
SuMMA Hagascope 8 678 8 219 5 548 4 181 39 % -52 %
Avfallshantering 6 078 5 947 6 160 5 941 55 % -2 % 5
Produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen3 3 061 2 931 1 156 684 6 % -78 % 3
- varav bränslen för tjänsteresor 23 22 19 17 0 % -27 %
- varav bränslen för energiproduktion 3 038 2 909 1 137 667 6 % -78 %
SuMMA McDonald’s Sveriges klimatmål 17 817 17 096 12 865 10 807 100 % -39 %
Logistik 3 144 2 838 2 776 2 937 -7 % 4

Nyckeltal Basår 2010 2011 2012 2013 Förändring 2010-2013 Enhet
Utsläpp per kundbesök (klimatmål) 215,4 204,8 154,5 132,8 -38 % g CO2e/gäst
Utsläpp per driftsmånad (klimatmål) 6,5 6,2 4,7 4,2 -36 % ton  CO2e/månad
Energianvändning per kundbesök 1,6 1,6 1,5 1,6 -4 % kWh/gäst

1) Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme eller fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat (residualmix). I ”Andel av total” inkluderas avtal om ursprungsmärkt el.
2) Avser flygresor, tåg och taxi i tjänsten.     
3) Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2.      
4) I förhållande till omfattningen inom klimatmålet.     

Fördelning av utsläpp 2010–2013 

Fördelning av utsläpp per scope 
inkluderade i Hagascopet 2013

Fördelning av resultat
baserad på typ av aktivitetsdata 
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Analys och kommentarer: 
McDonald’s Sverige har inom sitt klimatmål reducerat utsläppen med 39 % jämfört med 
basåret 2010 och med 16% sedan föregående år.

Utsläppen minskar inom alla kategorier men är allra störst inom energi.
Energianvändningen i antal kWh har minskat med 6%. Utsläppen för energianvändning 

har dock minskat med hela 63% vilket främst beror på att en större andel restauranger 
har avtal om ursprungsmärkt förnybar el.

Jämfört med förra årets klimatbokslut har noggrannare uppgifter om avfallsmängder 
kunnat inhämtas, även för tidigare år. Alla åren i tidsserien har därför uppdaterade be-
räkningar av avfallsmängder vilket förklarar betydligt högre utsläpp för avfallshantering. 
Av de utsläpp som ingår i klimatmålet står avfallshantering nu för 55%.

Fördelning av utsläpp 2010–2013 

Fördelning av utsläpp per scope 
inkluderade i Hagascopet 2013

Fördelning av resultat
baserad på typ av aktivitetsdata 
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Varje litet steg räknas!

Statoil Fuel & retail Sverige AB är ett av Sveriges ledande 
drivmedelsbolag och ett helägt dotterbolag till Statoil Fuel & 
Retail AS. I den svenska verksamheten ingår cirka 700 drivme-
delsstationer anpassade för både personbilar och tung trafik. 
Verksamheten i Sverige består bl.a. av försäljning och distribu-
tion av bensin, fordonsgas, diesel, E85, flygbränsle och smörj-
oljor. Statoil Fuel & Retails nät av fullservicestationer finns över 
hela landet och erbjuder, förutom drivmedel, service, kunskap, 
mat, kaffe på nymalda, ekologiska och Fairtrade-märkta bönor, 
biluthyrning, biltvätt och Svanenmärkt spolarvätska på pump. 

www.statoil.se
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KLiMATåTGärDEr  

KOPPLADE TiLL LöNSAMHET

Moderna tankbilar och  
central transportplanering

åTGärD: Byte till bränslesnålare 
tankbilar, centralisering av trans-
portplanering, fokus på ”eco driving” 
i kombination med en ökad andel 
förnybara råvaror i drivmedlet har 
inneburit miljömässiga och ekono-
miska fördelar.

uTSLäPPSrEDucEriNG: Årlig minsk-
ning med ca 2400 ton CO2.

KOSTNADSBESPAriNG: Årlig reduktion 
av drivmedelskostnad med ca  
5 MSEK (ca 15 % reduktion).

SATSNiNGAr FrAMöVEr
•	 Ny	miljöutbildning.	Primärt	fokus	

är att understryka vikten av allas 
engagemang i miljöarbetet.  
•	 Fortsatt	arbete	med	att	bygga	bort	

oljeuppvärmningen samt byte till 
LED-belysning utomhus på statio-
nerna.
•	 Ny	pant-/återvinningslösning	på	

samtliga bemannade stationer i 
samarbete med BRIS – Barnens 
Rätt I Samhället.

årET SOM GåTT
•	 Kampanjen	”Energy@station”	på	samtliga	bemannade	stationer	med	syfte	att	öka	

miljö- och energisparengagemanget hos de ca 3000 stationsanställda.
•	 Fortsatt	”right-sizing”	på	depåerna.	Byggnader	och	lokaler	anpassas	och	optime-

ras utifrån sina behov vilket reducerar energiåtgång för uppvärmning.
•	Moderna	tankbilar	kombinerat	med	Statoils	miles	diesel	(med	upp	till	30	%	förny-

bart innehåll) har inneburit betydande utsläppsreduktioner.

Klimatmål
Statoils mål är att minska koldioxidutsläpp från den egna verksamheten med 50 
% till 2020. (Basår 2008). I målet ingår utsläpp i scope 1, scope 2 samt tjänstere-
sor med flyg, tankbilstransporter, stationer, depåer och kontor i scope 3. 

Hur ska målen nås?
Statoil har kartlagt elförbrukningen ner på anläggningsnivå vilket innebär att 
de kan följa förbrukningen för enskilda stationer och depåer. Under 2013 har 
Statoil fortsatt byta ut utrustning och lysrör med mera till energisnålare alter-
nativ. Vidare har de genomfört en ”beteendekampanj” på stationerna där de 
löpande belönats för de bästa energispartipsen. Att på detta sätt öka engage-
manget kring miljö-/klimatfrågan är en viktig del i arbetet med att reducera 
eget såväl som kunders avtryck på miljön. På depåerna, vilka arbetar aktivt 
med att reducera energiförbrukning och koldioxidutsläpp, arbetar man nu helt 
utan eldningsoljeuppvärmning. Kombinationen tekniska åtgärder och engage-
mang är det som lett fram till att depåverksamheten reducerat koldioxidutsläp-
pen med ca 80 % 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 
2013 var 81% av de totala utsläppen beräknade 
utifrån uppmätta aktivitetsdata.

k Diagrammet visar fördelning av 
utsläpp per scope inkluderade i  
Hagascopet 2013. 

STATOIL FUEL & RETAIL SVERIGE AB
Utsläpp verksamhet (ton CO2) 1 Basår 

2008
2010 2011 2012 2013 Andel av  

totalt 2013
Förändring 
2008–2013

GHG 
Scope 3

Scope 1
Tjänsteresor 1 002 738 794 793 825 2 % -18 %

Egen uppvärmning 1 875 2 693 1 548 1 125 857 2 % -54 %

Egna transporter 3 264 3 917 1 810 0 0 0 % -100 %

Scope 2
Inköpt energi2 8 190 12 774 22 844 19 669 19 024 45 % 132 %

Scope 3
Tjänsteresor3 856 535 788 802 677 2 % -21 % 6
SuMMA exklusive ursprungsmärkning 15 187 20 657 27 784 22 388 21 382 41%
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar  
el eller fjärrvärme

0 0 0 0 0

SuMMA Hagascope 15 187 20 657 27 784 22 388 21 382 50 % 41%
Inköpta godstransporter4 9 666 6 128 7 435 8 966 6 683 16 % -31 % 4
Produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen5 1 670 1 261 715 271 257 1 % -85 % 3
- varav bränslen för tjänsteresor 172 120 201 175 180 0 % 5 %
- varav bränslen för egna transporter 592 710 373 0 0 0 % -100 %
- varav bränslen för egen uppvärmning och inköpt energi 907 431 141 96 76 0 % -92 %
El och värme franchiseverksamhet 6 13 732 11 688 20 293 17 420 14 106 33% 3 % 3, 14
SuMMA (exkl klimatkompensation) 40 256 39 734 56 227 49 045 42 427 100 % 5 %
Klimatkompensation7 0 -9 922 -4 922 -2 679 -1 005 -2 %

SuMMA (inkl klimatkompensation) 40 256 29 812 51 305 46 366 41 422 98 % 3 %

Nyckeltal Hagainitiativet
Basår 

2008 2010 2011 2012 2013
Förändring 
2008–2013 Enhet

Utsläpp per antälld (exklusive franchiseverksamhet)  
(Hagascope)

8,9 12,2 17,4 14,0 12,8 44 % ton CO2/anställd

Utsläpp per antälld efter klimatkompensation  
(exklusive franchiseverksamhet) (Hagascope)

8,9 6,3 14,3 12,3 12,2 37 % ton CO2/anställd

Utsläpp per antälld (exklusive franchiseverksamhet) (total) 15,6 16,5 22,5 19,8 17,0 9 % ton CO2/anställd
Utsläpp per antälld efter klimatkompensation (exklusive 
franchiseverksamhet) (total)

15,6 10,7 19,4 18,1 16,4 5 % ton CO2/anställd

1.  Utsläpp av koldioxid 
2.  Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme eller 

fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat (residual-
mix). Utsläppsfaktorn för residualmixen var betyd-
ligt lägre 2008 än för 2011 - 2013.

3.  Avser flygresor i tjänsten. 

4.  Avser extern tankbilstransport, inklusive produk-
tion och distribution av bränsle. 

5.  Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2.
6.  El och värme franchiseverksamhet, inklusive 

produktion och distribution av bränsle. 
 

7.  Klimatkompensation med europeiska utsläppsrät-
ter eller reduktionsenheter från projekt motsva-
rande utsläpp från tjänstebilar, tjänsteresor med 
flyg, externa gasoltransporter och delar av utsläpp 
från externa tankbilstransporter.   
  

Fördelning av utsläpp per scope
inkluderade i Hagascopet 2013

Fördelning av resultat
baserat på typ av aktivitetsdata 

 2013

Scope 2 
88% 

Scope 3 
4% Scope 1 

8% 

Uppmätta 
värden 81% 

Beräknade/
uppskattade 

värden
19% 

 

  

0 

10 000 

20 000 

30 000 

40 000 

50 000 

60 000 
ton CO2

Fördelning av utsläpp 
2008, 2010–2013 

2008/
basår 

2010 2011 2012 2013 

20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 

Energi i franchiseverksamhet 
Produktion och distribution  
av bränslen för tjänsteresor 

Inköpta godstransporter 
Egna godstransporter 
Tjänsteresor 
Energi i egen verksamhet 

2008/
basår 

2010 2011 2012 2013 
0 

50 000 

100 000 

150 000 

200 000 

250 000 

Värme-
förbrukning  
El-
förbrukning 

Statoil har minskat sin 
förbrukning av el och 

värme med 32% sedan 
basåret.

Förbrukning av 
el och värmeMWh

Produktion och distribution av bränslen 
för egna transporter
Produktion och distribution av energi för 
egen uppvärmning och inköpt energi

Totala utsläppet har 
minskat med 13% i 

jämförelse med 2012.

Totala utsläppet har ökat med 
5% jämfört med basåret 2008. 
Om utsläppsfaktorn för elens 

residulamix hade varit konstant 
vid 2008 års nivå hade Statoils 

utsläpp, totalt och för 
Hagascopet, minskat med 16%. 

Totalt utsläpp (exkl. franchise)/anställd



Hagainitiativet / klimatbokslut 2013 43

Fördelning av utsläpp per scope
inkluderade i Hagascopet 2013
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baserat på typ av aktivitetsdata 
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Analys och kommentarer: 
I Statoils klimatberäkningar ingår koldioxidutsläpp från energiförbrukning vid stationer, 
depåer och kontor, tjänsteresor samt från transporter av bränsle. 

Sedan basåret 2008 har Statoils utsläpp inom Hagascopet ökat med 41%. Om totala ut-
släppet, där även bland annat den franchisedrivna verksamheten och inköpta godstran-
sporter ingår, inräknas har utsläppet ökat med 5%. Denna ökning är dock påverkad av 
det faktum att utsläppsfaktorn för inköpt elektricitets residualmix har ökat med 84%. Om 
utsläppsfaktorn för elens residualmix hade varit konstant vid 2008 års nivå hade Statoils 
utsläpp, totalt och för Hagascopet, minskat med 16%.

Energianvändningen som omfattar såväl den egna verksamheten som franchiseverk-
samheten har minskat med 32%.

Utsläppet från tjänsteresor har minskat med 17% sedan 2008. Denna minskning beror 
på ett minskat antal flygresor och utbildning i s k Eco Driving av tjänstebilsförarna. Ut-
släppet har minskat med 5% mellan 2012 och 2013.

Utsläppet från godstransporter har minskat med cirka 51% sedan 2008 och jämfört 
med 2012 har utsläppet minskat med 25%. Detta beror bland annat på att Statoil ta-
git in uppgifter om de externa åkarnas bränslemix och därför fått en mer korrekt bild 
av andelen förnybart bränsle i den diesel som förbrukas. Från och med 2012 sker inga 
transporter med egna bilar.  

Statoil har som en del i sitt klimatarbete valt att klimatkompensera utsläppen från 
tjänstebilar, motsvarande 1005 ton CO2, med europeiska utsläppsrätter eller reduktions-
enheter i projekt.

k I diagrammet framgår vilka kategorier 
som ingår i hagascopet. För kategorier som 
ligger utanför hagascopet används en grå 
färgskala.
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innovative recycling

Stena recycling ingår i Stena Metallkoncernen. Inom kon-
cernen finns ytterligare fyra bolag med verksamhet i Sverige. 
Dessa bolag är en del i klimatredovisningen för att belysa kon-
cernens samlade klimatåtgärder. Stena Metall är en interna-
tionell koncern som samlar in, förädlar och återvinner metall-
ler, papper, plast, elektronikskrot och farligt avfall. I koncernen 
ingår också produktion av aluminium från återvunnen råvara, 
leveranser av stålprodukter, finansverksamhet samt global 
handel med stål, metaller och olja. Den svenska verksamheten 
har 1 800 anställda och omsätter 11 025 MSEK. Koncernen har 
totalt 240 anläggningar varav 100 i Sverige.

www.stenarecycling.se
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SATSNiNGAr FrAMöVEr
Under 2014 prioriteras följande 
åtgärder:
•	 Fortsatta	investeringar	i	teknikut-

vecklingsprojekt för att öka åter-
vinningsgraden. 
•	 Kontinuerligt	arbete	med	trans-

portoptimering. 
•	 Kontinuerligt	arbete	med	energi-

effektivisering.
•	 Utarbeta	nya	koncernövergripande	

miljömål.

KLiMATåTGärDEr  

KOPPLADE TiLL LöNSAMHET

Smarta logistiklösningar

åTGärD: Ett specialanpassat ekipage 
har beställts för transporterna i 
Halmstad där 42 ton kan transporte-
ras åt gången. Ekipaget är special-
anpassad för verksamhetstypen och 
dragbilen har en av de mest drifts-
nåla motorer som finns.

uTSLäPPSrEDucEriNG: En lösning 
som innebär 1000 färre transporter, 
eller omkring 18000 transportkilo-
meter per år. En förbättring både 
avseende CO2-utsläpp och buller.

KOSTNADSBESPAriNG/åTErBETAL-

NiNGSTiD: Detta är en kontinuerlig 
åtgärd för transportoptimering.

årET SOM GåTT
Sedan 2012 har koncernen elek-
trifierat mer än 85 % av alla tåg-
transporter som förut drevs med 
diesel. Under 2013 transporterades 
material på järnväg med en mil-
jöpåverkan om 214 ton CO2. Om 
motsvarande hade transporterats på 
väg hade miljöpåverkan varit 10 000 
ton CO2. Ambitionen är att ersätta 
lastbilstransporter med tåg där så 
är möjligt. 

Klimatmål
Stena Metallkoncernens svenska verksamhet har som övergripande mål att 
minska klimatpåverkan med 40 procent till 2020 från 2008.

Hur ska målet nås? 
Koncernen satsar stora resurser på teknikutvecklingsprojekt för att öka an-
delen avfall som kan materialåtervinnas istället för att energiåtervinnas eller 
deponeras. På fragmenteringsanläggningarna, anläggningar som separerar 
material för att få fram renare fraktioner, uppstår en avfallsrest som främst 
består av plaster, gummi och textilier från bilinredningar. Med ny teknik kan 
idag flera av dessa plaster separeras ut och materialåtervinnas. Tillsammans 
med samarbetspartners har även lösningar tagits fram där övrigt avfall kan 
energiåtervinnas istället för att deponeras. Idag ersätter det avfallet kol vid 
flera cementugnar. Ett annat exempel är att utreda hur koncernen kan använda 
befintliga deponier som gruva och med ny kunskap materialåtervinna det som 
tidigare inte kunde återvinnas. Systematiskt arbete med transportoptimering 
och energieffektiviseringsåtgärder är vidare viktigt för uppfyllandet av klimat-
målet. 
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STENA METALLKONCERNEN

k Diagrammet visar fördelning av 
utsläpp per scope inkluderade i  
Hagascopet 2013. 

k Diagrammet visar hur stor del av 
resultatet av klimatberäkningarna som 
är baserad på uppmätta aktivitetsdata 
respektive antaganden och beräknade 
aktivitetsdata. I beräkningarna 2013 var 
69 % av de totala utsläppen beräknade 
utifrån uppmätta aktivitetsdata.

Utsläpp verksamhet  (ton CO2e) Basår 
2008

2010 2011 2012 2013 Fördelning 
2013

Förändring 
2008-20

GHG 
Scope 3

Scope 1
Tjänsteresor 48 410 799 2 016 2 172 1 % 4424 %

Uppvärmning 13 326 6 508 9 676 12 097 14 583 9 % 9 %

Egna transporter 40 572 9 862 6 597 5 342 11 440 7 % -72 %

Arbetsmaskiner 22 801 32 463 44 906 45 066 11 146 7 % -51 %

Scope 2
Inköpt energi1 8 985 11 188 26 079 20 802 18 088 11 % 101 %

Scope 3
Tjänsteresor2 1 104 1 296 1 680 984 381 0 % -65 % 6

SuMMA exklusive ursprungsmärkning 86 836 61 726 89 737 86 306 57 809 -33 %
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt 
förnybar el eller fjärrvärme

0 -232 -3 178 -2 645 -243 -

SuMMA Hagascope 86 836 61 494 86 559 83 661 57 567 36 % -34 %
Inköpta transporter3 32 993 28 696 56 294 63 290 56 439 35 % 71 % 4
Inhyrda arbetsmaskiner 0 0 0 0 43 324 27 % -
Produktion och distribution av energi- och 
fordonsbränslen4

9 064 9 751 11 016 12 155 4 699 3 % -48 % 3

- varav bränslen för tjänsteresor 7 108 251 468 496 0 % 7459 %
- varav bränslen för egna transporter och 
arbetsmaskiner

6 303 7 189 9 980 10 820 3 285 2 % -48 %

- varav bränslen för energiproduktion 2 754 2 454 785 867 918 1 % -67 %
SuMMA (exkl klimatkompensation) 128 892 99 941 153 868 159 106 162 028 100 % 26 %
Klimatkompensation 0 0 0 -

SuMMA (inkl klimatkompensation) 128 892 99 941 153 868 159 106 162 028 100 % 26 %

1. Avser utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme eller fjärrkyla förutsatt 
att allt är ospecificerat (residualmix). I ”Andel av total” inkluderas avtal om ur-
sprungsmärkt el.

2. Avser hotell, fartyg och lastbil (Stena Stål), tåg, bil och flyg (Stena Metall), lastbil 
(Stena Technoworld), lastbil, fartyg och tåg (Stena Recycling).

3. Avser inköpta transporter av tredje part. 
4. Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2.

Nyckeltal Hagainitiativet  Basår 2008 2010 2011 2012 2013 Förändring 2008-2013 Enhet
Utsläpp per mängd insamlat material 0,047 0,041 0,056 0,058 0,063 23 % ton CO2e/ton produkt

Organisatoriska avgränsningar
Stena Metallkoncernens svenska verksamhet, dvs Stena Stål AB, Stena Oil AB, Stena Aluminium AB, Stena Technoworld AB och Stena Recycling AB.

Fördelning av utsläpp per scope 
inkluderade i Hagascopet 2013

Fördelning av resultat
baserad på typ av aktivitetsdata 
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Analys och kommentarer: 
Stena Metallkoncernens svenska verksamhets klimatpåverkan är störst bland de inköpta 
transporterna i scope 3, vilka motsvarar 35% av de totala utsläppen 2013. Nästan lika 
stort är utsläppet från arbetsmaskiner (egna och inhyrda), 34%, varav egna arbetsmaski-
ner står för 7% i scope 1 och inhyrda arbetsmaskiner utgör 27% i scope 3. Jämfört med 
föregående år har större delen av utsläppet från arbetsmaskiner hamnat i scope 3 efter-
som arbetsmaskiner i större utsträckning hyrs in istället för att vara egenägda. Utsläppet  
från produktion av inköpt el och värme i scope 2 står för 11 % av de totala utsläppen. 

Inom ramarna för Hagascopet har koncernen minskat sina utsläpp med 34% sedan 
basåret 2008, det totala utsläppet har under samma period ökat med 26%. Anledningen 
till att utsläppet inom Hagascopet har minskat kraftigt, särskilt jämfört med föregående 
år, beror på att utsläppet för arbetsmaskiner nu redovisas i scope 3 istället för scope 1 
och ingår därför inte längre i Hagascopet. Inom Hagascopet var 68% av utsläppet från 
scope 1, 31% från scope 2 och 1% från scope 3. 

Inom energiområdet har Stena Metallkoncernens svenska verksamhet ökat sin ener-
gianvändning med cirka 35% mellan 2010 och 2013, vilket främst beror på att  energian-
vändningen för uppvärmning har ökat kraftigt sedan 2010. 

Utsläppet från uppvärmning samt inköpt el och värme har från basåret 2008 till 2013 
ökat med 33%. En del av förklaringen till detta är att utsläppsfaktorerna som används för 
att beräkna utsläppen förändras över åren. Detta är framförallt tydligt för utsläppsfakto-
rerna 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 2013 har utsläpps-
faktorn för icke ursprungsmärkt el ökat med ca 121 %. Detta beror dels på att det fossila 
inslaget i den nordiska elmixen har ökat något, dels på att andelen el som köpts som ur-
sprungsmärkt 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 12 % av den inköpta elen som 
under 2013 köpts som ursprungsmärkt förnybar el påverkas inte av dessa förändringar.  

Stena Metallkoncernens svenska verksamhets förbättrar ständigt sitt rapporterings-
arbete vilket gör att omfattning och noggranhet av de utsläpp som redovisats har ökat. 
Miljönyttan med återvinning överskrider vida dotterbolaget Stena Recyclings egna ut-
släpp. Utsläppet för Stena Recyclings verksamhet år 2013 var ca 80 000 ton CO2.  Tack 
vare att Stena Recycling förädlar material som kommer till nytta i nya produkter har 
företaget besparat ca 4 milj ton CO2 jämfört med om jungfruligt material skulle behövas.

Fördelning av utsläpp per scope 
inkluderade i Hagascopet 2013

Fördelning av resultat
baserad på typ av aktivitetsdata 
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k I  diagrammet framgår vilka kategorier som ingår i 
hagascopet. För kategorier som ligger utanför hagasco-
pet används en grå färgskala.
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Vårt klimatbidrag  
är förnybar råvara 

Sveaskogs kärnverksamhet är att bruka och sälja skog 
som timmer, massaved och biobränsle, för att användas i pro-
duktion av träprodukter, papper, förpackningar och energi. 
Sveaskog är Sveriges största skogsägare med kunder över hela 
landet och omsätter årligen 6,1 miljarder kronor. Företaget be-
driver verksamhet på 3 miljoner hektar med 700 medarbetare 
och ett stort antal entreprenörer över hela landet.  Sveaskog 
tar långsiktigt ansvar för skogen som ett komplext ekosystem 
med plats för människor, djur och växter. Med sin förnybara 
råvara bidrar de till framgångsrika industrier i Sverige och en 
mer hållbar värld. 

www.sveaskog.se
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KLiMATåTGärDEr  

KOPPLADE TiLL LöNSAMHET

Sveaskogs plantskoleverk-
samhet energi effektiviserar

åTGärD: Byte till biobränsleuppvärm-
ning och moderna pannor på två av 
Sveaskogs plantskolor har lett till 
stora energibesparingar.

uTSLäPPSrEDucEriNG: En 50-procen-
tig reduktion i koldioxidutsläpp, vilket 
motsvarar cirka 600 ton CO2.

KOSTNADSBESPAriNG:  Bytet av pan-
nor på de två plantskolorna ger en 
årlig besparing motsvarande 200 liter 
eldningsolja.

SATSNiNGAr FrAMöVEr
Under 2014 prioriteras följande 

åtgärder:
•	Ökad	andel	förnybara	bränslen	i	

egna maskiner och fordon
•	Uppmuntra	de	egna	entreprenö-

rerna att öka andelen förnybara 
bränslen
•	I	ökad	utsträckning	söka	minska	

koldioxidutsläppen vid val av 
virkestransport och resursupp-
handling
•	Fortsatt	energieffektivisering	i	

plantskolorna

årET SOM GåTT
Under 2013 gjorde Sveaskog bl.a. 

följande åtgärder:
•	Prioritering	av	biodrivmedel	från	

bränsleleverantörer till skogsma-
skiner och utvärdering av effek-
terna av nyttjande av RME under 
olika delar av året
•	Ny	uppföljningsmodell	för	trans-

portföretag har börjat genomföras
•	Byte	till	biobränsleuppvärmning	

på två av Sveaskogs åtta plant-
skolor

Klimatmål
Sveaskogs mål är att 2010-2020 minska utsläppen av koldioxid med minst 30%, 
relaterat till mängd levererad skogsråvara. Med 2005 som basår är målet att 
uppnå en minskning av de totala koldioxidutsläppen med 40% till 2020.

Hur ska målen nås?
Det mesta av Sveaskogs utsläpp av koldioxid härrör från virkestransporter och 
skogsmaskiner. Målen om minskade utsläpp till 2020 ska nås genom minskad 
förbrukning/effektivisering, ökad användning av förnybara bränslen och ökad 
andel virkestransporter med tåg.

Arbete pågår för att öka energieffektiviteten genom utbildning i effektivare kör-
sätt, ökad lastfyllnadsgrad och virkesbyten med andra skogsägare. Användning 
av förnybara bränslen i lastbilar och skogsmaskiner har varit starkt begränsad 
av tillgänglighet, distribution och driftsstörningar vintertid. Här räknar Svea-
skog med utvecklade förutsättningar som möjliggör väsentligt ökade satsning-
ar på förnybara bränslealternativ de närmaste 2-3 åren. Valet av transportslag 
för virket är en annan nyckelfaktor för att nå utsläppsmålen, där Sveaskog i 
ökad utsträckning strävar efter att prioritera tåg av såväl miljö- som kostnads-
skäl.  FO
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SVEASKOG

k Diagrammet visar hur stor del av 
resultatet av klimatberäkningarna som 
är baserad på uppmätta aktivitetsdata 
respektive antaganden och beräknade 
aktivitetsdata. I beräkningarna 2013 var 
92% av de totala utsläppen beräknade 
utifrån uppmätta aktivitetsdata.

k Diagrammet visar fördelning av 
utsläpp per scope inkluderade i  
hagascopet 2013. 

1) Företagsbil, bil i tjänst och hyrbilar
2) Uppvärmning i egna pannor. 

 

3) Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme 
eller fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat 
(residualmix). I ”Andel av total” inkluderas avtal om 
ursprungsmärkt el.

4) Flyg och tåg.  
5) Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2. 

 

Nyckeltal Hagainitiativet  Basår 2005 2010 2013
Förändring 
2005–2013 Enhet

Utsläpp per levererad skogsråvara (totalt) 18,532 13,435 13,531 -27 % ton CO2e/km3fub

Utsläpp verksamhet (ton CO2e)
Basår 

2005 2010 2013
Andel av 

totalt 2013
Förändring 
2005-2013

GHG  
Scope 3

Scope 1

Tjänsteresor1 13 380 3 436 1 073 0,7 % -92 %

Energi2 5 084 5 084 3 644 2,5 % -28 %

Egna arbetsmaskiner 12 303 9 861 7 827 5,4 % -36 %

Scope 2

Inköpt energi 3 776 3 376 2 387 0,1 % 208 %

Scope 3

Tjänsteresor 4 643 638 698 0,5 % 9 % 6

SuMMA exklusive ursprungsmärkning 22 394 15 630 32 185 -51 % -51 %

Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar el eller fjärrvärme - 272 -2 299 - -

SuMMA Hagascope 22 123 13 331 32 185 9,1 % -60 %

Inköpta transporter 109 631 81 034 81 081 55,4 % -26 % 4

Inhyrda arbetsmaskiner 53 576 45 308 49 447 33,8 % -8 % 8

Produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen 4 8 542 2 919 2 366 1,6 % -72 % 3

- varav bränslen för tjänsteresor 5 575 587 235 0,2 % -96 %

- varav bränslen för energiproduktion 751 574 577 0,4 % -23 %

- varav bränslen för egna transporter och arbetsmaskiner 2 216 1 758 1 554 1,1 % -30 %

SuMMA (exkl klimatkompensation) 203 934 151 384 146 225 100 % -28 %

Klimatkompensation 0 0 0 0,0 % -

SuMMA (inkl klimatkompensation) 203 934 151 384 146 225 100 % -28 %

Fördelning av utsläpp 2005, 2010 och 2013ton CO2e

Fördelning av utsläpp per scope 
inkluderade i Hagascopet 2013

Fördelning av resultat
baserat på typ av aktivitetsdata 
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Analys och kommentarer: 
Sveaskogs utsläpp av växthusgaser domineras av transporter, 54 %, och arbetsmaski-
ner, 40%.

Sedan basåret 2005 har utsläppen minskat inom alla områden; transporter -26 %, ar-
betsmaskiner -14 %, energi -35 % och tjänsteresor -90 %.

För transporter står fartygstransporter för den största minskningen, men även last-
bilstransporter minskar, vilket resulterar i minskade utsläpp med 26 %. Förklaringen till 
de minskade fartygstransporterna är minskade importvolymer.

För arbetsmaskiner har bränsleförbrukningen minskat. Utöver detta har även förnyba-
ra bränslen introducerats i såväl hög- som låginblandad form, vilket tillsammans innebär 
minskade utsläpp med 14 %.

Det totala behovet av el och uppvärmning har ökat med 10 %. Men tack vare att andelen 
förnybara bränslen för uppvärmning ökat från 21% till 55 % och att andelen ursprungs-
märkt förnybar el ökat från 0 % till nästan 97 % har utsläppen för energi minskat med 
35 %.

Den kraftiga minskningen av utsläpp från tjänsteresor under senaste decenniet beror 
framförallt på en kraftig minskning på tjänstebilssidan efter utrangering av äldre fordon 
och modernisering av fordonsparken.

Fördelning av utsläpp 2005, 2010 och 2013ton CO2e

Fördelning av utsläpp per scope 
inkluderade i Hagascopet 2013

Fördelning av resultat
baserat på typ av aktivitetsdata 
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Välkommen  
till en bättre värd 

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett 
fastighetsbestånd värderat till 87 miljarder kronor.
Vasakronan äger, utvecklar och förvaltar 192 centralt belägna 
kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, 
Malmö och Lund. Ambitionen är att i nära samarbete med hy-
resgäster och leverantörer skapa attraktiva och hållbara loka-
ler i stadsmiljöer där människor trivs och verksamheter ut-
vecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje 
och Fjärde AP-fonden. Vasakronan har drygt 350 anställda och 
omsätter 6 miljarder kronor.

www.vasakronan.se
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KLiMATåTGärDEr  

KOPPLADE TiLL LöNSAMHET

Energieffektiviserings- 
åtgärder i kvarteret  
Garnisonen, Stockholm

Kvarteret Garnisonen är Sveriges 
största sammanhängande kontors-
arbetsplats och en stor del av lo-
kalerna byggdes under 1970-talet. 
Under 2011–2013 genomfördes  ett 
omfattande energieffektiviserings-
projekt som har resulterat i en mins-
kad årlig energianvändning med ca 
3 500 MWh. Det motsvarar en årlig 
kostnadsbesparing på ca 3 miljoner 
kronor.

SATSNiNGAr FrAMöVEr
Under 2014 prioriteras  
följande åtgärder:
•		Fortsatta	energiinvesteringar	i	

befintliga fastigheter med mål-
sättningen att sänka den totala 
energianvändningen med 6 %.
•	Installation	av	solceller	på	ytterli-

gare tio byggnader.
•	Rapportering	av	klimatpåverkan	av	

avfall i scope 3.

årET SOM GåTT
Under 2013 gjordes bl.a. följande 

åtgärder:
•	Minskade	energianvändningen	

med ytterligare 5 %.
•	 Installerade	solceller	på	två	fastig-

heter. 
•	 Anslöt	ytterligare	fastigheter	till	

insamling av matavfall från res-
taurang- och kontorshyresgäster.

Klimatmål
Vasakronans mål är att verksamheten inte ska bidra till den globala uppvärm-
ningen, det vill säga att vara klimatneutrala. I beräkningarna ingår utsläpp i 
scope 1 och 2, tjänste- och pendlingsresor, samt produktion och distribution av 
energi- och fordonsbränsle i scope 3. Basår är 2006 och målet är att utsläppen 
ska vara noll till 2020.

Hur ska målen nås?
Den största utsläppskällan är energianvändningen i fastigheterna, och därför 
är det av största betydelse att minska den. Minskad energianvändning och en 
övergång till klimatneutral energi har lett till att Vasakronan minskat sina kol-
dioxidutsläpp med 97 % sedan 2006. De utsläpp som återstår kommer bland 
annat från resor och transporter, läckage av köldmedia samt utvinning och 
transport av energiråvara hos energileverantörer. 

Sedan 2008 kompenserar företaget för kvarvarande utsläpp och är därmed 
klimatneutralt. även om klimatneutralitet redan uppnåtts arbetar bolaget 
systematiskt med att minska energianvändningen och de faktiska utsläppen 
ytterligare. Det görs bland annat genom att minska fossilberoendet i den egna 
fordonsflottan, minska resandet genom att ersätta resor med videomöten när 
det är möjligt samt genom installation av sol-celler på byggnaderna.

Kvarteret Garnisonen i Stockholm.



Hagainitiativet / klimatbokslut 201354

VASAKRONAN

m Diagrammet visar hur stor 
del av resultatet av klimatbe-
räkningarna som är baserad på 
uppmätta aktivitetsdata respek-
tive antaganden och beräknade 
aktivitetsdata. I beräkningarna 
2013 var 93% av de totala utsläp-
pen beräknade utifrån uppmätta 
aktivitetsdata.

n Diagrammet visar 
fördelning av utsläpp 
per scope inkluderade i  
Hagascopet 2013. 

Utsläpp verksamhet  (ton CO2e)1 2010 2011 2012 2013 Andel av  
totalt 201312

Förändring 
2010-20131

GHG
Scope 3

Scope 1
Tjänsteresor 40 59 65 36 1 % -12 %
Egen uppvärmning 2 99 27 32 19 0 % -81 %
Köldmedier 3 874 874 874 944 24 % 8 %
Scope 2
Inköpt energi 4 64 276 79 958 58 985 50 215 3 % -22 %
Scope 3
Tjänsteresor 5 158 70 132 130 3 % -17 % 6
SuMMA exklusive ursprungsmärkning 65 447 80 988 60 087 51 344 -22 %
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt el 6 -46 408 -60 704 -40 390 -31 992 -31 %
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar fjärrvärme  
och fjärrkyla 7

-3 801 -9 390 -6 654 -6 082 60 %

SuMMA Hagascope 15 238 10 894 13 043 13 270 -13 %
Produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen 8 2 460 1 692 2 613 2 447 63 % -1 % 3
- varav bränslen för tjänsteresor 44 0 15 9 0 % -79 %
- varav bränslen för inköpt energi 2 416 1 692 2 598 2 438 63 % 1 %
Pendling 206 193 240 221 6 % 7 % 7
SuMMA (exkl klimatkompensation) 17 904 12 779 15 896 15 938 -11 %
Reduktion genom köp av klimatkompenserad fjärrvärme och fjärrkyla 9 -12 084 -8 370 -11 430 -12 040 0 %
SuMMA (exkl egen klimatkompensation) 5 821 4 410 4 466 3 898 100 % -33 %
Egen klimatkompensation 10 -2 066 -3 536 -4 466 -3 898
SuMMA 3 755 874 0 0

Nyckeltal Hagainitiativet 2010 2011 2012 2013 Förändring 2010-2013 Enhet
Utsläpp per omsättning (efter klimatkompensation)11 0,0 0,0 0,0 0,0 - ton CO2e/Mkr

Utsläpp per uthyrningsbar yta (efter klimatkompensation)12 0,0 0,0 0,0 0,0 - kg CO2e/m2

1.  Vasakronans klimatmål har basåret 2006 där stora 
reduktioner genomfördes under perioden 2007-
2009.

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.  Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme 
eller fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat 
(residualmix). I ”Andel av total” inkluderas avtal om 
ursprungsmärkt el, fjärrvärme och klimatkompen-
serade leveranser.

5. Flyg, tåg, taxi och hotell. Skillnader kan bero på 
skillnader i underlag från resebyråer. 

6.  Vasakronan köper ursprungsmärkt förnybar 
fastighetsel. I vissa fall kan dock avtal med ospeci-
ficerad elleverans gälla under en övergångstid, för 
tomställda lokaler eller vid annan omständighet. 
Vasakronan tar därför hänsyn till detta i beräk-
ningarna. Hänsyn till ospecificerad elleverans har 
tagits i klimatboksluten från och med 2011 och 
framåt.

7.  Avtal med fjärrvärme- och fjärrkylaleverantörer 
om att öronmärka förnybar produktion. 

8.  Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2.

9.  Avtal med fjärrvärme- och fjärrkylaleverantör om 
att klimatkompensera i bl a CDM-projekt för de 
utsläpp som leveransen ger upphov till.

10. För de utsläpp som kvarstår klimatkompenserar  
Vasakronan i CDM-projekt certifierade av Gold 
Standard. 

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

12. I förhållande till totalt utsläpp före egen klimat-
kompensation    
  

Uppmätta 
värden 

93% 

Beräknade/
uppskattade 

värden 7% 
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Analys och kommentarer: 
Vasakronan har sedan 2010 minskat sina utsläpp med 33%. Vasakronan har basår 2006 
och en stor reduktion gjordes under perioden 2007-2009.

I Vasakronans beräkningar ingår utsläpp för produktion av el, värme och kyla i Vasa-
kronans fastigheter, köldmedier, tjänsteresor och pendlingsresor.

Bortsett från enstaka fastigheter försörjs fastigheterna med fjärrvärme och i de flesta 
fall med fjärrkyla. Fastighetsel köps  som ursprungsmärkt med fördelningen 75% vatten-
kraft, 15% vindkraft och 10% biokraft med undantag för fastigheter som övertagits under 
året och som har haft andra elavtal som inte löpt ut. 

Reduceringen av utsläppen beror främst på kraftigt minskade utsläpp för energian-
vändningen, -43%, vilket dels förklaras av en minskad energianvändning, cirka 23% lägre 
per uthyrningsbar yta, dels på att avtal om förnybara eller klimatkompenserade fjärr-
värme- och fjärrkylaleveranser har utökats ytterligare.

Det sedan 2012 minskade utsläppet för pendlingsresorna beror troligen av att Vasa-
kronan i Stockholm i slutet av 2012 flyttade in i nya lokaler som har ännu bättre kollektiva 
förbindelser.

Orsaken till att 2012 och 2013 års klimatkompensering sker på hela utsläppet och inte 
2010 och 2011 beror av att Vasakronan hela tiden utvecklar sin rapportering. Nytt från 
och med 2012 var beräkningen av köldmedieläckagen varför 2011 års klimatkompensa-
tion inte avsåg köldmedier. 2010 års klimatkompensation avsåg endast utsläpp av koldi-
oxid och omfattade inte köldmedier och produktion och distribution av bränslen och tog 
inte hänsyn till ospecificerade elavtal.

Uppmätta 
värden 
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Beräknade/
uppskattade 

värden 7% 
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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 avser 
egna transporter med lastbil.

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 enligt Hagainitiativets beräknings-
metod. Denna beräkningsmetod skiljer 
sig delvis från den metod som används vid 
beräkningarna av utsläppen som redovi-
sas i Axfoods hållbarhetsredovisningar. 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.

För första året redovisas 2013 ett nyckel-
tal avseende utsläpp per ton transporterat 
gods. Tidigare år har nyckeltal avseende 
utsläpp per omsatt krona samt per an-

ställd redovisats i klimatbokslutet. Anled-
ningen till att Axfood valt att byta nyckeltal 
är för att kommunicera samma nyckeltal 
för verksamheten i Klimatbokslutet som 
exempelvis i sin Hållabrahetredovisning. 

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 är hämtad 
från Energimarknadsinspektionen för år 
2012. Elförbrukningen och köldmedieläck-
aget i kundernas kylar är beräknat utifrån 
uppskattad 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.

Emissionsfaktor för ospecificerad el är 
för CO2 i produktion hämtad från Energi-
marknadsinspektionens vägledning om 
ursprungsmärkning för år 2012. 

Utsläpp för importerad fjärrvärme är för 
de största volymerna baserade på uppgift 
från leverantör om CO2-utsläpp i produk-
tion och därefter uppräknade med scha-

bloner om utsläpp av övriga växthusgaser 
och utsläpp uppströms. Övriga volymer är 
beräknade utifrån ett genomsnitt av Sveri-
ges fjärrvärmeleveranser.

Transport av bränslen, tillsatser och 
askor är beräknade utifrån uppgifter om 
medelavstånd per bränsle, bränslevo-
lymer per bränsle och transportfordon. 
Emissionsfaktorer för transportfordonen 
är hämtade från Nätverket för Transporter 
och Miljön (NTM).

Emissionsfaktorer för uppströms pro-
duktion av bränslen m m är hämtade från 
IVLs Miljöfaktabok för bränslen och upp-
görelsen i Värmemarknadskommittén.

JM
Fjärrvärmeanvändning under produktion: 
 Underlaget är en schablon/uppräkning 

baserat på inrapporterad användning av 
fjärrvärme från byggprojekt som avslu-
tats under 2011. Uppräknat baserat på 
antal lägenheter totalt under produk-
tion.

Fjärrvärme JM-ägda fastigheter:
 Beräknad utifrån uppgifter om uthyr-

ningsbar försäkrad yta samt en scha-
blon för fjärrvärmeanvändning i lokaler 
resp bostäder.

Elanvändning under produktion:
 Underlaget är en schablon baserat på 

inrapporterad elanvänding i byggprojekt 
som avslutats under året. Uppräkning 
har gjorts baserat på totalt antal lägen-
heter under produktion.

Fastighetsel  i JM-ägda fastigheter:
 Beräknad utifrån uppgifter om uthyr-

ningsbar försäkrad yta samt en scha-
blon för elanvändning.

Verksamhetsel i hyrda lokaler:
 Uppskattad utifrån schablon

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).

Nedan redovisas företagens övriga ansatser och antaganden.
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Flygresor:
 Bygger på statistik från resebyrå BCD, 

viktat mot vad som är konterat som ut-
gift för flygresa i JM affärssystem (för att 
täcka in självbokade resor).

Transporter:
 Beräknad från schablon framtagen ge-

nom logistikstudie av verkliga arbets-
platser. Avser transporter genererade i 
produktionsskedet.

Arbetsmaskiner:
 Underlaget är en schablon baserat på 

underlag från referensprojekt från JMs 
miljöutredning 2000 angående bränsle-
åtgång hos arbetsmaskiner under bygg-
produktion. Uppräknat baserat på antal 
lägenheter under produktion.

Pendlingsresor:
 Pendlingsresor med privat bil till och 

från byggarbetsplatser som fick miler-
sättning (statistik från JMs personalav-
delning). Antas vara bensindrivna.

Uppvärmning och fastighetsel i nyproduce-
rade bostäder de två första åren:

Nyckeltal lämnade av varje avslutat bo-
stadsprojekt (beräknat energibehov 
samt uppvärmningssystem). I beräk-
ningarna har omvändlingsfaktorer för 
residualmix använts, samt för fjärrvär-
me respektive leverantörs omräknings-
faktor.

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.

Från och med 2012 beräknas förpack-
ningsvolymer utifrån faktiskt inköpta 
mängder. Tidigare beräknades förpack-
ningsvolymerna utifrån rapporteringen till 
Förpacknings- och tidningsinsamling (FTI) 
med uppräkning proportionellt för försåld 
kaffevolym som inte omfattas av rapporte-
ringen till FTI. 2005 och 2011 års utsläpp är 
beräknade med den gamla metoden. För 
jämförbarhetens skull har dock 2005 och 
2011 uppräknat enligt förhållandet mel-
lan utsläpp från ny och gammal metod för 
2012. Utöver utsläpp för framställande av 
förpackningarna påverkas också beräknat 

utsläpp för inköpta transporter eftersom 
de bygger på hur stora förpackningsvoly-
merna är. Nytt från och med 2012 är också 
att förutom anläggningen i Karlstad ingår 
även Viborg i Danmark. I 2012 års klimat-
bokslut beräknades 2012 med den gamla 
metoden och omfattade endast Karlstad.

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 Sverige har 217 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.  
Dessa restauranger antas sakna avtal om 
ursprungsmärkt el.

För flygresor, tjänstebilar och avfall har 
utsläppsfaktorer enligt McDonald´s euro-
peiska beräkningar använts. I alla fallen är 
utsläppsfaktorerna i överkant jämfört med 
de utsläppsfaktorer som skulle ha använts 
enligt Hagainitiativets beräkningsmanual.

HK Scan
Utsläpp från hantering av förpacknings-
avfall hos slutkonsument har beräknats 
utifrån Scans statistik för 2012 över hur 
mycket förpackningsmaterial som går till 
slutkonsument samt Förpacknings- och 
tidningsinsamlingens återvinningsresultat 
för papp-, plast- och metallförpackningar 
avseende år 2013.

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 
Hagaintiativets metoder.

Statoil Fuel & retail
Beräkning av utsläpp från flygresor har 
gjorts av Statoils resebyrå. Beräkning av 
utsläppsmängder för klimatkompensation 
har till del gjorts med andra emissionsfak-
torer än vad som används i beräkningarna 
av tjänsteresor och godstransporter.

Sveaskog
Bränsleförbrukning i företagsbilar utgår 
från typbilar fastställda av Sveaskog.

Bränsleförbrukning i arbetsmaskiner 
för skogsvård är beräknad utifrån schablo-
ner om liter/hektar från Skogforsk.

För 2005 har förbrukning av energi samt 
flyg- och tågresor antagits vara samma 
som för 2010.

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 uti-
från drivmedelskostnader, förmånsbilar 
och egen bil i tjänst utifrån körsträcka.

Pendlingsresornas klimatpåverkan har 
beräknats utifrån en personalenkät med 
cirka 95 procent svarsfrekvens.

Köldmedieläckage har beräknats uti-
från rapporterade påfyllda mängder. För 
energianvändning har Vasakronan valt att 
använda ansats om ”finansiell kontroll” 
vilket innebär att inköpt energi som deras 
hyrestagare förbrukar rapporteras som 
scope 2.
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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 10,81

Coca Cola Enterprises Sverige 1,14 2,12

Fortum Värme 1617,02 921,37

HKScan 0,00 15,09

JM 0,65 5,02

Lantmännen 209,87 25,44

Löfbergs 0,01 2,34

McDonald's Sverige 0,00 0,21

Statoil Fuel & Retail Sverige 0,05 1,68

Stena Metall 0,22 39,06

Sveaskog 6,48 12,29

Vasakronan 0,37 0,05
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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 Va-
lue chain år 2012, som vägleder företag i hur 
man redovisar sina utsläpp för hela värdeked-
jan, såväl uppströms som nedströms. Detta har 
resulterat i ett breddat scope 3, bestående av 
15 kategorier, där 1-8 avser uppströms utsläpp 
och 9-15 avser nedströms utsläpp. Dessa kate-
gorier är sammanfattande i tabellen nedan.

Scope 3
indirekt

Scope 3
indirekt

Scope 1
direkt

Scope 2
indirekt

SF6CO2
CH4

N2O HFCs PFCs

NEDSTRÖMS

Inköpta varor 
och tjänster

Avfallshantering av 
sålda produkter

Investeringar

Hyrd tillgång

Egna 
anläggningar

Inköpt el, värme, kyla och 
ånga för eget bruk

Kapitalvaror
FranchiseBearbetning av 

såld produkt
Pendlingsresor

Bränsle- och energi-
relaterade aktiviteter Egenägda 

fordon

Hyrd tillgång

Tjänsteresor Användning av 
sålda produkterTransport och 

distribution Avfallshantering i 
egna verksamheten

UPPSTRÖMS RAPPORTERANDE FÖRETAG

Transport och 
distribution

Kategori Beskrivning
  uppströms

1. Inköpta varor och tjänster Utvinning, produktion och transport av varor och tjänster köpta eller förvärvade av det rapporterande 
företaget under rapporteringsåret, som inte inkluderas i kategori 2-8.

2. Kapitalvaror Utvinning, produktion och transport av kapitalvaror köpta eller förvärvade av det rapporterande före-
taget under rapporteringsåret, t.ex. maskiner.

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter  
(som inte är inkluderade i scope 1 eller 2)

Utvinning, produktion och transport av bränsle som förbrukats av företaget direkt eller genom den el, 
fjärrvärme eller fjärrkyla som köpts under rapporteringsåret.

4. Uppströms transport och distribution Transport och distribution av produkter och råvaror köpta av det rapporterande företaget under rap-
porteringsåret (fordon och faciliteter som inte ägs eller kontrolleras av det rapporterande företaget)

5. Avfallshantering i den egna verksamheten Förbränning och behandling av avfall genererat av det rapporterande företaget under rapporterings-
året (i faciliteter som inte ägs eller kontrolleras av det rapporterande företaget)

6. Tjänsteresor Affärsrelaterade resor för medarbetare under det rapporterande året (i fordon som inte ägs eller 
kontrolleras av det rapporterande företaget)

7. Pendlingsresor Transport av medarbetare mellan deras hem och arbetsplats under det rapporterande året (i fordon 
som inte ägs eller kontrolleras av det rapporterande företaget)

8. Uppströms hyrd tillgång Användning av tillgångar som hyrs av det rapporterande företaget (hyrestagare) under det rapporte-
rande året, som inte är inkluderade i scope 1 och scope 2 - rapporterat av hyrestagaren.

Nedströms

9. Nedströms transport och distribution Transport och distribution av produkter sålda av det rapporterande företaget under rapporteringsåret 
mellan det rapporterande företagets verksamhet och deras slutkonsumenter, inklusive detaljhandel 
och förvar (i fordon och faciliteter som inte ägs eller kontrolleras av det rapporterande företaget).

10. Bearbetning av såld produkt Bearbetning av mellanliggandeprodukter sålda under rapporteringsåret av underleverantörer (t.ex. 
tillverkare)

11. Användning av sålda produkter Användning av varor och tjänster sålda av det rapporterande företaget under det rapporterande året.

12. Avfallshantering av såld produkt Avfallshantering av produkt såld av det rapporterande företaget under det rapporterande året.

13. Nedströms hyrd tillgång Användning av tillgångar som ägs av det rapporterande företaget och uthyrt till andra enheter under 
det rapporterande året, som inte är inkluderade i scope 1 och scope 2 - rapporterat av utarrenderare.

14. Franchise Franchiseverksamhet under rapporteringsåret som inte är inkluderat i scope 1 och 2 - rapporterat av 
franchisetagaren.

15. Investeringar Investeringar (inklusive värdeökning, skulder och projektfinansiering) under rapporteringsåret som 
inte är inkluderat i scope 1 eller 2.
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HAGAINItIAtIvEt är ett samarbete mellan 

ledande företag i olika branscher 
som tar klimatfrågan på allvar.


