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VD FÖRORD
Sedan Hagainitiativet startade för nio år sedan har vi varje år presenterat ett klimatbokslut. Vi har varit transparenta med
vad vi redovisar, hur vi redovisar och varför vi redovisar. Vi är också noga med att berätta vad vi inte redovisar. När vi fått
respons har vi försökt förbättra oss till nästa år – hela tiden med transparens som ledstjärna. Men det räcker inte att bara
vara transparenta med information. Vår utmaning är att inte bara redovisa det som finns innanför grindarna, det vill säga
de egenägda utsläppen, utan också de utsläpp som sker i leverantörsleden eller användarfasen för produkter. För vissa av
företagen i Hagainitiativet är det lättare och för andra är det svårare, men för en investerare är det väsentligt att få se hur
utsläppen i hela kedjan ser ut.
Att redovisa våra utsläpp hjälper oss att prioritera så att rätt åtgärder införs i tid. Vi vill också ge en rättvisande bild av
våra verksamheter till bland annat finansiärer och kunder. En extern bedömare ska i detta klimatbokslut kunna se om
företagen säljer produkter som leder till stora utsläpp, som i en framtid kan riskera att bli strandade tillgångar eller
få höga kostnader genom nya styrmedel. Vi märker också att fler och fler vill veta hur våra utsläpp ser ut och att de
efterfrågar mer information, t ex om utsläppet i våra värdekedjor.
Vi närmar oss 2020, då vårt första etappmål ska vara genomfört. Detta klimatbokslut är det tredje och sista
klimatbokslutet som följer upp vårt mål att minska klimatpåverkan med 40 procent till 2020. Företagen i Hagainitiativet
sätter nu klimatmål som är i linje med 1,5-graders målet och arbetar för att påverka sina värdekedjor, i riktning mot
nettonollutsläpp till 2030. Dessa nya mål kommer också att följas upp.
Vi ser att stora delar av omställningen är lönsam för oss företag. Vi ser att omställningen stärker våra varumärken,
attraherar rätt anställda och minskar våra kostnader. Samtidigt ser vi områden där vi har svårt att minska utsläppen.
För att vi ska lyckas minska våra utsläpp behöver vi mer och bättre politik. Vi behöver långsiktiga och förutsägbara
styrmedel både i Sverige och i EU. De flesta av oss har svårigheter att minska våra utsläpp inom transportsektorn, det
signalerar att Sverige behöver lägga fast en tydlig politik om hur vi ökar elektrifiering, inhemsk produktion av biobränslen
och effektivare transportsystem. Vi vill lyckas minska våra utsläpp i våra företag. Med politikens hjälp kan vi och andra
klara av att minska våra utsläpp och också genom satsningar på kolsänkor kan vi nå våra mål och bidra till att Sverige når
sina klimatmål. Så låt oss visa omvärlden att Sverige har lyckats visa hur en fossiloberoende fordonsflotta ser ut år 2030.
Detta är det första viktiga steget för att visa omvärlden hur vi kan lyckas med Sveriges mål om nettonollutsläpp till 2045.

Trevlig läsning!

Lars Andersson,
Sverigechef Nouryon

Anders Egelrud
vd Stockholm Exergi

Ulf Troedsson
Per Olof Nyman
vd och koncernchef Lantmännen vd Siemens

Klas Balkow
vd och koncernchef Axfood

Petter Holland
vd Preem

Lars Appelqvist
vd Löfbergs

Kristofer Sundsgård
vd Stena Recycling

Thomas Kelly
vd McDonald’s Sverige

Sofia Hyléen Toresson
vd HKScan Sverige

Sofie Eliasson Morsink
vd Coca-Cola
European Partners Sverige

Per-Olof Wedin
vd Sveaskog

Jens Henriksson
vd och koncernchef Folksam

Johan Skoglund
vd och koncernchef JM
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SAMMANFATTNING
Klimatomställningen för Hagainitiativets medlemsföretag går snabbare än förväntat. Redan 2018 har
10 av 14 medlemsföretag nått målet om att minska sina utsläpp av växthusgaser med 40 procent. Det
är två år snabbare än planerat. Sammantaget har Hagainitiativets företag minskat sina egna utsläpp
av koldioxid med 762 000 ton sedan de började mäta. Som jämförelse är Sveriges totala utsläpp av
koldioxid dryga 53 000 000 ton.
Utsläppstrenden för Hagainitiativets företag är över tid mycket positiv. 2018 blev dock ett trendbrott
eftersom utsläppen av växthusgaser jämfört med 2017 ökade med motsvarande sex procent, eller
193 000 ton koldioxid. Sex av de 14 medlemsföretagen ökar sina egna utsläpp inom scope 1, vilket är
bekymmersamt. I vd-förordet skriver vd:arna för företagen i Hagainitiativet att de vill lyckas minska
sina utsläpp och att det behövs mer och bättre politik för att företagen ska lyckas.
Ökningen sedan förra året kan bland annat spåras i ökade utsläpp från transporter, egna och
inköpta, vilka stigit takt i och med ökad produktion, men också som en följd av bristande tillgång
på höginblandade biodrivmedel. Även väderförhållanden under förra året påverkade utsläppen av
växthusgaser från uppvärmning negativt för flera av medlemsföretagen.
På den positiva sidan, rapporterar flera företag samtidigt striktare policy för tjänsteresor. Genom
detta minskar de andelen flygresor för att istället prioritera resfria möten, fossilfria färdmedel eller
laddhybrider som tjänstefordon. Företagen har också fortsatt övergången från fossila bränslen i sina
processer.
Sammantaget är Hagainitiativets alla medlemsföretag på rätt väg jämfört med det basår som varje
företag satt att jämföra sina utsläpp mot. Hagaföretagens målsättning till 2030 innebär en omställning
som är snabbare än Carbon Law. Enligt Carbon Law behövs en halvering av koldioxidutsläppen
vart tionde år om världen ska klara 1,5-gradersmålet och nettonoll till år 2050. Hagainitiativets
medlemmar räknar med att nå nettonoll 2030.
Ett annat intressant resultat som redovisas i Klimatbokslutet för 2018, är en klar decoupling-effekt.
I takt med att utsläppen av växthusgaser minskat har företagens ekonomiska omsättning också ökat.
Det är ett tydligt tecken på att Hagainitiativets vision är bevisad möjlig. Det går att få ett lönsamt
näringsliv utan klimatpåverkan.
I Klimatbokslutet för 2018 redovisar Hagainitiativets medlemmar även information om utsläppen,
och åtgärder för att minska utsläppen, i scope 3, det vill säga utsläpp som uppstår uppströms och
nedströms i värdekedjan, Redovisningen är ett led i den nya, striktare strategin för Hagainitiativet. När
nu 40-procentmålet nåtts, siktar medlemsföretagen på målet nettonoll från egna utsläpp, scope 1, år
2030. Inom samma tidsram ska all energi som köps in vara förnybar eller återvunnen och utsläppen i
scope 3 ska kartläggas, identifieras och minskas.
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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.
Hagainitiativet vill visa på möjligheter med klimatomställningen och
samtidigt arbeta aktivt med att skapa rätt förutsättningar hos politiken 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 klimatförändringarna,
inte minst då företag har de rätta förutsättningarna att driva utvecklingen i rätt
riktning. Här finns både innovationskraft och möjligheter till snabb förändring.
Ett första steg för att minska utsläppen är att veta var man står genom
att beräkna sin klimatpåverkan. Att därefter ta fram en klimatstrategi
med mål för hur klimatpåverkan ska minska blir nästa steg. Förutom att
årligen beräkna och redovisa hur utsläppen förhåller sig till klimatmålen så
redovisar också varje företag sina viktigaste åtgärder under 2018 som lett till
minskade utsläpp. Att berätta för omvärlden hur företagens klimatpåverkan
ser ut är viktigt för att få kunder att efterfråga produkter och varor med låg
klimatpåverkan samt för att visa för andra företag att klimatfrågan är en viktig
del av företagsansvaret.
När Hagainitiativet startades i slutet av 2010 sattes egna klimatmål om
minst 40-procentiga minskningar till 2020 i förhållande till frivilligt basår efter
1990. Medlemsföretagen har klimatmål som minst omfattar ”Hagascopet”,
dvs utsläppen i scope 1, 2 och tjänsteresor i scope 3. Många av företagen har
nått eller är på god väg att nå målet att minska utsläppen av växthusgaser
med minst 40 procent till år 2020. När löftet gavs var det ambitiöst men det
har gått betydligt snabbare att minska utsläppen än väntat. Då klimatmålen
till 2020 sattes fanns inte den breddade scope-3 standarden (Corporate
Value Chain Accounting and Reporting Standard). Idag riktas alltmer fokus
på utsläppen från hela leverantörskedjan; uppströms och nedströms. Detta
är naturligt eftersom ca 70 procent av de totala utsläppen i genomsnitt sker i
scope 3, enligt Greenhouse Gas Protocol. De betydande utsläppen i scope 3 är
en viktig utmaning för Hagaföretagen och andra företag att löpande följa upp
och redovisa. Företagen i Hagainitiativet ser betydelsen av ökad redovisning
och därmed transparens för en rättvis beskrivning av företagens totala
klimatpåverkan.
Under våren 2017 beslutade därför Hagainitiativet om nya mål till 2030. Miljömålsberedningen hade då kommit med förslag till regeringen att utsläppen
i Sverige ska vara nettonoll till 2045 dvs 85 procent minskning i Sverige.
Hagainitiativets mål är att minska utsläppen till nettonoll till 2030 i scope 1,
scope 2 förnybar eller återvunnen energi samt i scope 3 kartlägga, identifiera
och minska utsläppen.
I det här klimatbokslutet redovisas målen till år 2020. Som ett första steg
till att påbörja uppföljningen av målet för 2030 har vi valt att även redovisa de
mest betydande utsläppen i scope 3 som inte omfattas i nuvarande klimatmål.

OM HAGAINITIATIVET
Hagainitiativet består av fjorton
välkända företag: Axfood,
Coca-Cola European Partners
Sverige, Folksam, HKScan
Sweden, JM, Lantmännen,
Löfbergs, McDonald’s, Nouryon,
Preem, Siemens, Stena Recycling,
Stockholm Exergi och Sveaskog.
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
klimatpåverkan, enligt GHGprotokollet.
X Ha en tydligt minskande
utsläppstrend.
X Ha ett definierat utsläppsmål
med en reducering med minst
40 procent till 2020 eller
motsvarande ambitionsnivå.
X Nettonollutsläpp till 2030 i den
egna verksamheten.
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HAGAINITIATIVET OCH GHG
Hagainitiativet följer idag GHGprotokollet enligt vilket de som
rapporterar väljer att sätta absoluta
eller relativa mål. Det förstnämnda
alternativet återspeglar företagets
absoluta utsläpp uttryckt i ton
CO2e. Däremot opererar alla
företagen i nätverket på växande
marknader vilket i många fall gör
relativ målsättning till ett lämpligt
alternativ. I vissa fall kan till och
med ökade absoluta utsläpp för
företaget innebära totalt minskade
utsläpp genom dess produkter, t
ex ökad materialåtervinning eller
övergång till biodrivmedel och
fjärrvärme. I klimatbokslutet visar
företagen sina mål, åtgärder de
har gjort och vad de planerar att
göra för att nå målen samt hur det
hittills har gått med måluppfyllelsen. Medlemmarna får välja mellan
absoluta eller relativa mål för att
uppnå minst 40 procent minskning
till år 2020.

GREENHOUSE GAS PROTOCOL
GHG-protokollet är den mest
använda internationella
redovisningsstandarden som
används av nationer och företag som
ett beräkningsverktyg för att förstå,
kvantifiera och hantera utsläppen av
växthusgaser. GHG-protokollet har
ett över tio år långt samarbete med
World Resources Institute (WRI)
och World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD),
och arbetar med företag, nationer
och miljögrupper världen över
för att bygga en ny generation av
trovärdiga och effektiva program för
att hantera klimatförändringarna.

HAGAINITIATIVETS BERÄKNINGSMETOD OCH GHG-PROTOKOLLET
All beräkning och rapportering inom Hagainitiativet sker enligt GHGprotokollets riktlinjer. GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) är en
internationell beräkningsstandard som följer följande riktlinjer:
•

•

•

•
•

Relevans – rapporteringen ska på ett relevant sätt spegla
företagets eller organisationens utsläpp så att den kan fungera
som ett beslutsunderlag för användare både internt och externt.
Fullständighet – rapporteringen ska täcka alla utsläpp inom den
angivna systemgränsen. Eventuella undantag ska beskrivas och
förklaras.
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
antaganden ska dokumenteras.
Noggrannhet – de beräknade utsläppen ska ligga så nära de
verkliga utsläppen som möjligt.

Hagainitiativets beräkningsmetod beskriver vilken metodik
Hagainitiativet använder för de utsläppskällor som är aktuella vid
beräkning av klimatpåverkan. För varje beskrivning redovisas vilket
eller vilka av GHG-protokollets scope utsläppen tillhör. Utsläppen delas
in i scope 1; direkta utsläpp, scope 2; indirekta utsläpp genom inköpt
energi och scope 3; övriga indirekta utsläpp.
Läs mer om beräkningsmetoden här.
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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. Hagainitiativet
har två målår; 2020 och 2030. I detta klimatbokslut redovisas målen till år 2020.
Omfattningen av målet beskrivs som ”Hagascope”, se rutan bredvid.
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 GHGprotokollets tre scope i respektive företags utsläppstabell. Utsläppen i scope 3,
som uppstår uppströms och nedströms i värdekedjan, har aven kopplats ihop
med kategorierna från den breddade scope 3 standarden (Corporate Value
Chain Accounting and Reporting Standard).

HAGASCOPE FÖR MÅLET
TILL 2020
Hagascopet definieras som
utsläppen i scope 1, 2 och
tjänsteresor i scope 3. Medlemsföretagen har klimatmål
som minst omfattar
hagascopet.

Externa faktorer som påverkar utsläppen
För att beräkna utsläppen används aktivitetsdata för t ex energianvändning och bränsleförbrukning som grund. Därefter
räknas dessa värden om till utsläpp av växthusgaser (CO2e) med hjälp av utsläppsfaktorer för respektive utsläppskälla.
Ibland händer det att utsläppen ökar hos företagen fastän de har
effektiviserat verksamheten. Hur kan det komma sig?
Företagen kan till stor del påverka sin förbrukning av resurser men ibland finns det yttre faktorer som gör att utsläppen
ökar ändå, trots företagets effektiviseringar. Det kan exempelvis vara kalla vintrar som gör att 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 varierar från år till år på grund av förändringar i produktionen. Drivmedel, där olika typer av inblandningar av förnybara bränslen finns, gör också att utsläppen minskar. Ett exempel på detta är reduktionsplikten för diesel
som bidrar till en lägre emissionsfaktor.
Företagen kan använda olika typer av el; ursprungsmärkt el eller ospecificerad el. För ursprungsmärkt el används
en utsläppsfaktor för den valda energikällan. För den ospecificerade elen används en utsläppsfaktor för den så kallade
nordiska residualmixen, se figur nedan. Sedan 2014 ska utsläppen även redovisas när ingen skillnad görs mellan
ursprungsmärkt el och ospecificerad el, se bilaga 2.
Aktivitetsdata

Nordisk residualmix 2003-2018
600
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Förbrukning
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utsläpp
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400
300
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och analys

200
100
0
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RESULTAT: KLIMATBOKSLUT 2018
Här redovisas Hagainitiativets sammanlagda utsläppsminskningar 2018 i
absoluta tal jämfört med företagens valda basår. Företagen i Hagainitiativet är
olika. En del har sina största utsläpp i scope 1 och andra har sina största utsläpp i
scope 2 och 3. I och med detta har företagen olika rådighet och därmed möjlighet
att påverka utsläppen. Utsläppen i scope 1 består av företagets direkta utsläpp
från verksamheter de äger eller kontrollerar. Utsläppen i scope 2 är utsläpp som
uppstår vid produktion av den el, fjärrvärme, fjärrkyla och ånga som företaget
köper. I scope 3 samlas alla övriga indirekta utsläpp, vilka delas in i 15 kategorier
och är sådana som uppstår uppströms och nedströms i värdekedjan.
Många av företagen i Hagainitiativet finns på växande marknader vilket gör det
lämpligt för vissa företag att sätta relativa istället för absoluta utsläppsmål. Det
kan därför vara svårt att jämföra företagen med varandra. Många av företagen
har satt både relativa och absoluta mål för utsläppsminskningar, mer om
företagens egna målsättningar återfinns på respektive företagssida.

Utsläppsminskningar Hagascopet
Hagascopet omfattar utsläppen i scope 1, 2 och tjänsteresor i scope 3. Samtliga
företag inom Hagainitiativet har minskat sina utsläpp och 10 av 14 företag har
redan nått målet om att minska utsläppen med 40 procent till 2020 jämfört med
sitt basår. Totalt sett har företagen minskat sina utsläpp i Hagascopet med 27
procent, vilket motsvarar ca 1,3 miljoner ton CO2e. Det är fyra företag som bidrar
till de största utsläppsminskningarna i Hagascopet räknat i ton CO2e jämfört med
basåren: Stockholm Exergi, Nouryon, Preem och Lantmännen.

Procentuell förändring av absoluta utsläpp i Hagascopet - 2018 jämfört med basår

k I diagrammet visas företagens förändring av utsläpp i absoluta tal i Hagascope för 2018

jämfört med valt basår.
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Utsläppsminskningar scope 1
I jämförelse med 2017 har företagens utsläpp inom scope 1 ökat cirka 6 procent, motsvarande ca 193 000 ton CO2e.
Under 2018 ökar sex av fjorton företag sina utsläpp inom scope 1 där Hagainitiativets tre utsläppsmässigt största företag
- Preem, Stockholm Exergi och Nouryon - ökar utsläppen, vilket är grunden till den totala ökningen. Utöver dessa tre har
även Axfood och Sveaskog ökat sina utsläpp inom scope 1. Anledningen till varje enskilt företags utsläppsökning beskrivs
närmare under respektive företag resultatanalys nedan.
I jämförelse med basår minskar utsläppet inom scope 1 med 19 procent, motsvarande ca 762 000 ton CO2e. De företag
som bidrar till den största delen av utsläppsminskningarna (räknat i ton CO2e) är Stockholm Exergi, följt av Preem och
Lantmännen.

Förändring av absoluta utsläpp i Scope 1 (ton CO2e) - 2018 jämfört med basår

k I diagrammet visas företagens förändring av utsläpp i scope 1 för 2018 jämfört med valt

basår. Fördelning av utsläpp redovisas i ton CO2e.

Procentuell förändring av absoluta utsläpp i Scope 1 - 2018 jämfört med basår

k I diagrammet visas företagens absoluta förändring av utsläpp i scope 1 för 2018 jämfört

med valt basår.
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Utsläppsminskningar scope 2
Utsläppen i scope 2 består av utsläpp som uppstår vid produktion av el,
fjärrvärme, fjärrkyla och ånga. Genom att energieffektivisera och köpa
ursprungsmärkta förnybara leveranser kan företagen minska sina utsläpp
inom denna kategori. Hur utsläppen i scope 2 har beräknats redovisas i
Bilaga 2.

Betydande utsläpp scope 3
Ett företags utsläpp förknippas i vissa fall med utsläpp som ligger utanför
Hagascopet, utsläpp som antingen uppstår uppströms eller nedströms
i värdekedjan. Hagainitiativet har under 2018 tagit ett bredare grepp där
även dessa utsläpp skall börja följas upp och fler och fler utav företagen
väljer sedan flera år att redovisa utsläpp inom scope 3. I detta bokslut
följs endast 2020-målet upp vilket innebär att dessa utsläpp fortfarande
är frivilliga för företagen att redovisa. Som ett första steg i att börja följa
upp Hagainitiativets nya mål till 2030 redovisas även företagens mest
betydande utsläpp i scope 3. Redovisningen baseras på företagens egen
analys av vilka utsläpp som de anser vara mest betydande samt vilka
strategier de antagit för att arbeta med dessa utsläpp. Redovisningen
är en kvalitativ analys av utsläppen och kvantifieras ej i detta bokslut.
Som kan ses i sammanställningen nedan är det främst utsläppen från
inköpta varor och tjänster som enligt företagen själva står för de största
utsläppen i scope 3. Företagen har olika stor påverkan över utsläppen
inom scope 3 och kan därför påverka dessa scope 3 utsläpp på olika sätt.
Några strategier som företagen uppgett att de använder för att hantera
utsläppen i scope 3 är exempelvis ökat samarbete med leverantörer, en
ökad andel klimatsmarta alternativ samt att effektivisera användningsgraden av inköpta varor eller tjänster.

SVERIGES NATIONELLA UTSLÄPP
Naturvårdsverket redovisar
Sveriges territoriella utsläpp och
redovisar utsläppen per utsläppskälla. SCB redovisar svenska
företags utsläpp inom och utanför
Sveriges gränser och redovisar
utsläppen per bransch. SCB:s
beräkningsmetod bygger på
antaganden vilka i praktiken
gör att de totala utsläppen lite
förenklat består av Sveriges
territoriella utsläpp plus utsläpp
som orsakas av det bränsle som
bunkras i Sverige för internationella transporter.

j

Naturvårdsverket

j

SCB

Förändring av relativa utsläpp (nyckeltal) - 2018 jämfört med basår

k I diagrammet visas förändring av företagens utsläpp i relativa tal 2018 jämfört med valt

basår. Företagen mäter olika nyckeltal beroende på sin verksamhet. Vilket nyckeltal som
använts för vilket företag går att se i respektive företags tabell.
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Största utsläppskategori i scope
3 som redovisas kvantitativt i
detta bokslut (numrerad kategori utifrån GHG-protokollet
redovisas inom parentes)

Största utsläppskategori i scope
3 som inte redovisas kvantitativt i
detta bokslut (numrerad kategori
utifrån GHG-protokollet redovisas
inom parentes)

Strategier för att hantera utsläppen i
scope 3

Axfood

Tjänsteresor (6)

Produktion från jordbruk (1)

Minska matsvinn, utökat utbud av vegetariska
produkter, arbete med förpackningar och
material (exempelvis plast).

Coca-Cola
European
Partners Sverige

Kylning av dryck hos kund (10)

Produktion av ingredienser och
förpackningar (1)

Klimatmål om scope 3, ökad andel återvunnet
material, hållbar produktion av råvaror.

Folksam

Ursprungsmärkt vindkraftsel (3)

Investeringar (15)

Etiska placeringskriterier, bolagsstyrning.
Under 2018 uppnåddes målet om att ha
investerat 25 mdkr i gröna obligationer.

HKScan Sweden

Inköpta transporter (4, 9)

Produktion av kött (1)

Samarbete med tjänsteleverantörer och lantbrukare (exempelvis inom foder). Exempel är
Miljöpris till djurleverantörer samt ansvarsfullt
producerad soja i fodret.

JM

Inhyrda arbetsmaskiner (8)

Produktion av byggmaterial (1)

Förnybara bränslen och drivmedel, effektivisera
materialanvändningen, avfallsminimering,
skapa cirkulära materialflöden, testa
och utvärdera byggmaterial med lägre
klimatpåverkan.

Lantmännen

Inköpta godstransporter (4, 9)

Produktion av spannmål och andra
råvaror (1)

Kartläggning av potentialer för minskning av
miljöpåverkan, samarbete med leverantörer och
kunder, nya odlingskoncept och tekniklösningar
i produktionen.

Löfbergs

Odling av kaffe (1)

McDonald's
Sverige

Avfallshantering (5, 12)

Produktion av nötkött (1)

Öka andelen alternativa protein, globala
samarbeten för förbättrad hållbarhet inom
nötköttsproduktion, arbetar för att fasa ut
förpackningar av plast.

Nouryon

Tjänsteresor (6)

Produktion av inköpta råvaror (1)

Alternativa råvaror, resursproduktivitet,
samarbeten med kunder och leverantörer, ny
teknologi etc.

Preem

Användning av sålda produkter
(drivmedel) (11)

Köpta (rå)varor och tjänster (1)

Öka andelen producerade och sålda förnybara
drivmedel.

Siemens

Produktion och distribution av energi
och fordonsbränslen (3)

Produktion av inköpta produkter (1)

Global satsning tillsammans med
nyckelleverantörer för att minska utsläpp från
inköpta varor.

Stena Recycling

Inköpta transporter (4, 9)

Kunders transporter av avfall in till
anläggningarna (4, 9)

Upphandlingskrav på bränsle, fordonets
prestanda och transportoptimering.

Utvecklingsprojekt för småskaliga kaffeodlare
(80 000 småskaliga kaffeodlare berörda), öka
andelen kaffe från certifierade odlingar (idag har
hela sortimentet minst en certifiering).

Stockholm Exergi Produktion och distribution av energi
och fordonsbränslen (3)

Sveaskog

Inköpta virkestransporter med lastbil
(4, 9)

Omläggning av bränsletransporter från lastbil
till tåg. Under 2018 har 260 000 ton biobränsle
fraktats med tåg till Värtaverket.
Uppmuntrar användning av förnybara drivmedel.

k I tabellen redovisas en sammanställning av de största utsläppskategorierna i scope 3 som redovisas eller inte redovisas i

detta klimatbokslut samt antagna strategier, angivna av företagen själva.
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HAGAINITIATIVETS DECOUPLING
Sverige har lyckats frikoppla BNP-tillväxten från utsläppen av växthusgaser (fenomenet
kallas ofta för det engelska ordet ”decoupling”). Mellan 1990 och 2018 har utsläppen inom
Sverige minskat med 26 procent och samtidigt har BNP ökat med 82 procent1. På samma
sätt har företagen i Hagainitiativet lyckats minska utsläppen samtidigt som de bibehållit
eller ökat omsättningen.
Figuren visar att det genomsnittliga företaget i Hagainitiativet har ökat sin omsättning
med 16 procent sedan deras respektive basår, samtidigt som de genomsnittliga utsläppen
minskat med 53 procent i Hagascopet respektive 43 procent i scope 1. Dessa siffror för
utsläppsminskningen av det genomsnittliga Hagaföretaget skall inte förväxlas med
Hagaföretagens summerade utsläppsminskningar, vilka uppgår till 27 procent i Hagascopet
och 19 procent i scope 1. Bakom siffrorna döljer sig givetvis stora individuella skillnader –
vissa företag har gjort stora utsläppsminskningar och ökat omsättningen rejält medan andra
upplevt dämpad omsättning eller lägre utsläppsminskningar.
Omsättningen berättar inte hela historien om företagens ekonomiska utveckling. I vissa
fall har förändringen berott på företagsförvärv eller avknoppningar, vilket då givetvis slår
igenom på såväl omsättningen som på utsläpp av växthusgaser. Förändringar och resultat i
grafen nedan kan även bero på att företagen i Hagainitiativet har olika affärsmodeller. Med
olika affärsmodeller kan ett företag ha vissa utsläpp inom Hagascopets gränser medan ett
annat har dessa utsläpp i värdekedjan. I värdekedjan är det ofta svårare att få tillgång till
korrekt data än om aktiviteten sker inom företagets gränser. Även om omsättningen ser
stabil ut så säger den förhållandevis lite om företagens vinst och marknadsutveckling. Det vi
kan konstatera är att i förhållande till basår har utsläppen minskat och omsättningen ökat.
1 Källa: BNP från användningssidan, fasta priser, SCB https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalrakenskaper/
nationalrakenskaper/nationalrakenskaper-kvartals-och-arsberakningar/pong/tabell-och-diagram/tabeller/bnp-kvartal/
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k Hagainitiativets minskade utsläpp och ökade omsättning. De siffror som presenteras i figuren är medelvärdet av varje företags

indexerade utsläpp samt omsättning (premieintäkt använd för Folksam). Indexeringen har gjorts för att de företag som har stora
utsläpp respektive hög omsättning inte ska slå igenom mer i siffrorna än de bolagen med lägre utsläpp/omsättning.
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CARBON LAW

CARBON LAW I HAGASCOPE
Hagainitiativets mål om 85
procents minskning till 2030
avser scope 1. Diagrammet
nedan visar utvecklingskurvan
om motsvarande minskning
görs i Hagascopet. Scope
1-utsläpp utgör 97 procent
av de totala utsläppen i
Hagascopet, och för det
genomsnittliga företaget
motsvarar scope 1 mer än
70 procent av utsläppen i
Hagascopet.

Den 23 mars 2017 publicerade Johan Rockström vid Stockholm Resilience
Center, tillsammans med flera internationella forskare, artikeln ”A Roadmap
for Rapid Decarbonization” i tidskriften Science, vilken översätter Parisavtalet
till en färdplan för de åtgärder som krävs för att hålla den globala
uppvärmningen mellan 1,5 och 2 grader. Författarna kallar den för Carbon
Law.
Carbon Law är en färdplan som är driven av en enkel tumregel; att utsläppen
måste halveras varje decennium.
Färdplanen kräver att de fossila utsläppen når sin topp senast 2020 för att
därefter nå noll senast 2050. En viktig fördel med Carbon Law som verktyg
är att den är applicerbar i varje skala – för individer, hushållen, företagen,
nationer såväl som för hela världen. Därför har också Hagainitiativet valt att
redovisa sina utsläpp i förhållande till Carbon Law. Med det hoppas vi även att
entusiasmera andra företag att göra likadant.
Carbon Law visar tydligt vad som krävs av företagen. En halvering varje
decennium kräver en ungefärlig minskningstakt på sju procent varje år från
2020. För att nå målet för företagen i Hagainitiativet krävdes år 2016 en årlig
minskningstakt på 10,5 procent och år 2017 en minskningstakt på 11 procent.
Från årets nivå krävs istället en genomsnittlig minskningstakt på 12 procent
för att nå målet till 2030.
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HKScan

Axfood

Nouryon

Stockholm Exergi

JM

Siemens

CCEPS

Sveaskog

Stena Recycling

Löfbergs

Preem

Carbon law

Mc Donalds

Lantmännen

Folksam

k Hagainitiativets mål om 85 procents minskning till 2030 avser scope 1. Diagrammet visar utvecklingskurvan om motsvarande

minskning görs i Hagascopet. Scope 1-utsläpp utgör 97 procent av de totala utsläppen i Hagascopet, och för det genomsnittliga
företaget motsvarar scope 1 ungefär 70 procent av utsläppen i Hagascopet.
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AXFOOD

Axfood arbetar med att utveckla och driva matkoncept
på den svenska marknaden. Axfoodfamiljen består av
framgångsrika och särskiljande matkoncept som vilar
på tydlig samverkan. Här ingår kedjorna Willys och
Hemköp, liksom Tempo, Handlar’n och Direkten som
är handlarägda. Grossistförsäljning sker genom kedjan
Axfood Snabbgross och partihandel genom Dagab. Axfood
är också ägare till Mat. se och Middagsfrid samt delägare
i Urban Deli, Eurocash och Apohem. 2018 hade Axfood en
nettoomsättning på cirka 48 mdkr, 10 215 medarbetare och
samarbeten med över 1 200 butiker, varav 300 egna butiker.
www.axfood.se
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Klimatmål
Axfood ska vara klimatneutralt inom koncernens egna verksamheter till 2020 och reducera den egna
klimatpåverkan med 75 procent (basår 2009). Fram till och med 2018 hade klimatpåverkan av den egna
verksamheten minskat med 79 procent. Axfood har ytterligare mål som ska leda till minskad klimatpåverkan, för
mer information se www.axfood.se.

Åtgärder under 2018
• Axfood tog under 2018 beslut om att halvera matsvinnet till 2025. Sedan basåret 2015 har matsvinnet minskat
med cirka 15 procent, bland annat genom nya system för optimering av inköp och leveranser, smartare
förpackningar och samarbeten med välgörenhetsorganisationer.
• Axfood undviker att tanka HVO-bränsle med råvara från oljepalmen och ställer om till en diversifierad
fordonsflotta med flera olika lastbils- och drivmedelslösningar. Under året köptes bland annat fem gaslastbilar
in som körs på flytande biogas. Beslut fattades även om att ingen fordonstyp ska utgöra mer än hälften av
fordonen i flottan senast 2025.
• Fortsatt modernisering för att bygga bort klimatpåverkande köldmedia i butikerna.

Utsläpp verksamhet (ton CO2e)

Basår 2009

2017

2018

Fördelning 2018

Förändring 2009-2018

851
10 531
15 212

430
4 321
6 429

420
10 557
6 429

2%
45 %
27 %

-51 %
0%
-58 %

61 647

96 812

88 770

17 %

-93 %

3%

Scope 1
Tjänsteresor 1
Egna transporter
Köldmedier2
Scope 2
Inköpt energi 3
Scope 3
Tjänsteresor4

SUMMA exklusive ursprungsmärkning
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt
förnybar el eller fjärrvärme5
SUMMA hagascope
Produktion och distribution av energi och
fordonsbränslen6
SUMMA (exkl. klimatkompensation)
Klimatkompensation7
SUMMA (inkl klimatkompensation)

770

658

773

89 011
0

108 649
-91 847

106 949
-84 754

89 011
14 008

16 802
2 706

22 195
1 391

94 %
6%

-79 %
-90 %

103 019
0

19 509
-623

23 586
-741

100 %

-77 %

103 019

18 886

22 845

Nyckeltal Hagainitiativet
Utsläpp per omsatt MSEK exklusive klimatkompensering

0%
20 %
-

-78 %

Basår 2009

2017

2018 Förändring 2009-2018 Enhet

3,182

0,424

0,491

-85 %

ton CO2e/MSEK

Utsläpp per anställd exklusive klimatkompensering

15,1

1,970

2,309

-85 %

ton CO2e/anställd

Utsläpp per omsatt krona inklusive klimatkompensering

3,18

0,411

0,475

-85 %

ton CO2e/MSEK

Utsläpp per anställd inklusive klimatkompensering

15,1

1,907

2,236

-85 %

ton CO2e/anställd

Utsläpp per ton transporterat gods

24,3

7,7

16,5

-32 %

kg CO2e/ton gods

Energianvändning per kvadratmeter (total)

624

278

319

-49 %

kWh/m2

1.
2.

3.

Från 2014 ingår även företagsägda bilar. Utsläppet
uppgår 2014 till 527 ton.
Basåret justerat från 4147 ton, då ett nytt system
för uppföljning introducerats. Mellanliggande år är
inte justerade.
Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme

4.
5.

eller fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat
(residualmix). Avser energiförbrukning i egenägda
butiker och lokaler. I ”Fördelning 2018” inkluderas
avtal om ursprungsmärkt el.
Avser flyg, tåg och taxi i tjänsten.
Reduktion av utsläppet för ”Inköpt energi” i

6.

7.

Scope 2.
Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2.
Endast för energi och inte tjänsteresor eller godstransporter.
Avser utsläpp från flyg i tjänsten.
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Fördelning av utsläpp 2009, 2014-2018
4,0
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energi- och fordonsbränslen
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(exkl. klimatkompensering)
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20000
0

0,5
Basår
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0,0

m I stapeldiagrammet framgår vilka kategorier som ingår i företagets klimatmål. För
kategorier som ligger utanför klimatmålet
används en grå färgskala.

Analys och kommentarer
Axfoods utsläpp inom Hagascopet har minskat med 75
procent sedan basåret 2009, men ökat med nästan en
tredjedel jämfört med föregående år. Denna förändring
förklaras främst av att utsläppen från egna transporter i
scope 1 mer än fördubblats, till följd av att Axfood aktivt valt
bort biodrivmedlet HVO med råvara från oljepalmen i sin
bränslemix.
Utsläppen från inköpt energi i scope 2 har sedan basåret
minskat med 93 procent tack vare energieffektiviseringsåtgärder och att majoriteten av den el Axfood köper in är
ursprungsmärkt förnybar. Även jämfört med föregående
år har utsläppen från inköpt energi minskat vilket främst
förklaras av att den sammantagna lokalytan minskat med 16
procent.
Axfood klimatkompenserar för sina flygresor, vilka
motsvarar ungefär tre procent av företagets totala utsläpp.
Energisparande åtgärder i form av dörrar på kylaggregat,
LED-lampor och klimattänk vid nyetablerade butiker påverkar
Axfoods energianvändning positivt. Den rekordvarma och
långa sommaren 2018 krävde dock extra kylning vilket lett till
att energiintensiteten ökat något.

BETYDANDE UTSLÄPP SCOPE 3
Inom dagligvaruhandeln finns den största
delen av klimatpåverkan redan i början av
kedjan hos bonden. Ett företag som Axfood
säljer tusentals olika varor som producerats
på väldigt många olika typer av jordbruk,
alltifrån risfält till mjölkgårdar. Det är omöjligt att beräkna klimatpåverkan från alla de
utsläpp som sker på gårdarna. Ändock går
det att arbeta aktivt med klimatpåverkan
från livsmedel. Det handlar bland annat om
att fokusera på att minska matsvinnet, förbättra kunderbjudandet av vegetariska produkter, lyfta fram klimatsmarta alternativ
och hållbarhetscertifierade varor. Utveckling
av e-handeln innebär både möjligheter och
risker när det gäller klimatpåverkan. Om
man lyckas med logistiken kan utsläppen
från kundernas transporter (scope 3) minska mer än vad företagets utsläpp ökar
(scope 1). Det finns dock också en risk att
utsläppen ökar mer i scope 1 än vad de
minskar i scope 3.
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COCA-COLA EUROPEAN
PARTNERS SVERIGE

Coca-Cola European Partners Sverige AB
(CCEPS) producerar, distribuerar och säljer icke
alkoholhaltiga drycker på den svenska marknaden. Några
av varumärkena är Coca-Cola, Fanta, Sprite, MER, Bonaqua,
Powerade, Minute Maid och Chaqwa. Coca-Cola European
Partners Sverige har cirka 680 medarbetare, varav runt 110
utanför Stockholm, samt en omsättning på ca 3,9 mdkr.
Här produceras ca en miljon liter dryck varje dag. I Sverige
lanserades Coca-Cola år 1953. www.ccep.com
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Klimatmål
År 2025 siktar Coca-Cola European Partners (CCEP) på att minska koldioxidutsläppen från drycker med
en tredjedel och minska absoluta koldioxidutsläpp från kärnverksamheten med 50 procent (basår 2010).
Koldioxidutsläppen från drycker har minskat med 25 procent och kärnverksamhetens utsläpp har minskat
med 43 procent sedan 2010. Målen har även godkänts som vetenskapliga mål (”Scienced based targets”).

Åtgärder under 2018
•
•

•

CCEPS fortsatte att öka andelen förnybara bränslen till egen distribution och inköpta transporter. Den
egna distributionen har under året skiftats ut under året till inköpta transporter.
Sedan 2010 har energiförbrukningen per liter producerad dryck minskat med 20 procent. Detta har skett
genom investeringar i energieffektivare utrustning men även genom förändrat beteende. All energi som
används vid produktionsanläggningen i Jordbro kommer från förnybara källor.
CCEPS arbetar tillsammans med sina kylskåpsleverantörer och köper in energisnålare kylskåpsmodeller.
Här har energiförbrukningen minskat med 45 procent sedan basåret 2010.

Utsläpp verksamhet (ton CO2e)

Basår 2010

2017

2018

Fördelning 2018

Förändring 2010-2018

1 852
41
1 300

463
76
63

510
86
11

17 %
3%
0%

-72 %
112 %
-99 %

4 840

7 175

6 683

2%

-91 %

27 %

215 %

Scope 1
Tjänsteresor 1
Köldmedier
Egna transporter
Scope 2
Inköpt energi2
Scope 3
Tjänsteresor3

SUMMA exklusive ursprungsmärkning
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt
förnybar el eller fjärrvärme4
SUMMA hagascope
Inköpta transporter5
Produktion och distribution av energi och
fordonsbränslen6

262

897

827

8 296
-4 298

8 674
-6 949

8 117
-6 634

3 998
4 620
1 285

1 725
1 171
775

1 483
979
598

-2 %
54 %
48 %
32 %
20 %

-63 %
-79 %
-53 %

- varav bränslen för tjänsteresor

459

340

275

9%

-40 %

- varav bränslen för egna transporter

470

150

52

2%

-89 %

356
9 903
35 357
45 259

285
3 671
36 777
40 448

271
3 060
33 755
36 815

9%
100 %

-24 %
-69 %
-5 %
-19 %

- varav bränslen för energiproduktion
SUMMA Klimatmål
Kylning av dryck hos kund7
SUMMA (exkl. klimatkompensation)

Nyckeltal Hagainitiativet
Utsläpp per omsättning8
Utsläpp per liter producerad dryck8
Utsläpp per omsättning9
Utsläpp per liter producerad dryck9
1.
2.

3.

Leasingbilar och hyrbilar.
Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme eller
fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat (residualmix). I ”Fördelning 2018” inkluderas avtal om
ursprungsmärkt el.
Avser övriga tjänsteresor; flyg och tåg.

4.
5.
6.
7.

Basår 2010

2017

2018

3,374
29,737

0,995
10,601

0,779
8,103

Förändring 2010-2018 Enhet
-77 %
-73 %

ton CO2e/MSEK
g CO2e/liter

15,421

10,961

9,377

-39 %

ton CO2e/MSEK

135,914

116,806

97,483

-28 %

g CO2e/liter

Reduktion av utsläppet för ”Inköpt energi” i
Scope 2.
Avser godstransporter som köps av extern speditör.
Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2.
Kylarnas elförbrukning och köldmedieläckage
utgår från schabloner som är konservativa efter-

8.
9.

som all el ute hos kunderna antas sakna avtal om
ursprungsmärkt förnybar el.
Egen verksamhet, dvs exklusive elförbrukning och
köldmedieläckage hos kund.
Egen verksamhet samt elförbrukning och köldmedialäckage hos kund.
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Fördelning av utsläpp 2010, 2014-2018
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Basår
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0

m I stapeldiagrammet framgår vilka kategorier som ingår i företagets klimatmål. För
kategorier som ligger utanför klimatmålet
används en grå färgskala.

Analys och kommentarer
Föregående år justerade CCEPS sitt basår från 2007 till 2010 för att
matcha basåret som används i den globala koncernen. Jämfört med
det nya basåret har CCEPS minskat sina utsläpp med 63 procent inom
Hagascopet, vilket är en fortsatt minskning med 14 procent sedan
föregående år.
Egna transporter har tidigare varit en betydande utsläppspost i
scope 1 men genom fortsatt ökad andel förnybara bränslen och ett
skifte bort från egna transporter har denna post reducerats med 99
procent jämfört med basåret. Även utsläppen från inköpta transporter
har minskat med 79 procent sedan 2010, dels på grund av större andel
förnybar diesel i bränslemixen, dels på grund av logistiska förändringar
som medfört att en del av transporterna numera körs av kunderna
själva. Utsläppen från dessa transporter faller inte inom CCEPS
klimatbokslut.
I det utökade klimatbokslutet har CCEPS även valt att inkludera
utsläpp som orsakas av elförbrukning och köldmedieläckage i kylar
som kyler företagets produkter ute i butikerna. Detta utsläpp utgör 92
procent av företagets beräknande utsläpp 2018 och har minskat med
fem procent sedan basåret.
Sedan basåret har företaget minskat sina utsläpp i absoluta tal
samtidigt som både produktion och omsättning ökat. Detta innebär
att CCEPS samtliga nyckeltal har minskat i jämförelse med basåret.
Inom den egna verksamheten har utsläppen per producerad liter dryck
reducerats med 77 procent och utsläppen i relation till omsättningen
har minskat med 73 procent.

BETYDANDE UTSLÄPP SCOPE 3
De mest betydande utsläppen
i scope 3 för CCEP uppstår
vid produktion av dryckens
ingredienser och dess
förpackningar, vilka inte ingår
i CCEP Sveriges klimatbokslut
till Hagainitiativet. Företaget har
dock rådighet över dessa utsläpp
och arbetar centralt utifrån en
övergripande hållbarhetsstrategi.
I hållbarhetsstrategin finns mål
om minskning av utsläppen i
scope 3, exempel på åtgärder är
ökad andel återvunnet material
i förpackningar och hållbar
produktion av ingredienser och
råvaror.
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FOLKSAM

Folksam består av de två kundägda sak- och
livkoncernerna med dotterbolag och är Sveriges
största aktör inom livförsäkring och tredje störst inom
sakförsäkring. Vi försäkrar nästan varannan svensk och
över tre miljoner människor sparar till sin pension hos
oss. Det gör oss till en av de tio största institutionella
investerarna på den svenska marknaden. Folksam har ca
4000 medarbetare och förvaltade ca 400 miljarder kronor
vid utgången av 2018. Läs mer på www.folksam.se
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Klimatmål
Folksam har som mål att ha netto-noll utsläpp från egen verksamhet år 2030.

Åtgärder under 2018
• Under året införde Folksam nya resedirektiv. Utsläppen från resor med flyg och tåg minskade med 17 procent,
troligen som resultat av de uppdaterade reseriktlinjerna.
• All elförbrukning för huvudkontoret, de kontor där el inte ingår i hyresavtalen, samt all inköpt fastighetsel till de
fastigheter Folksam äger är märkt med Bra Miljöval.
• Samtliga styrelser i Folksambolagen antog en förnyad hållbarhetspolicy där klimat är ett prioriterat
målområde.

Utsläpp verksamhet (ton CO2e)

Basår 2002

2017

2018

773

484

487

Fördelning 2018 Förändring 2002-2018

Scope 1
Tjänsteresor 1
Egna transporter
Köldmedier 2

24 %

-37 %

-

-

-

43

55

46

2%

7%

2 324

3 209

2 989

24 %

29 %

37 %

-32 %

88 %

-58 %

Scope 2
Energi 3
Scope 3
Tjänsteresor4

1 105

929

755

SUMMA exklusive ursprungsmärkning

4 245

4 677

4 277

0

-2 665

-2 506

4 245

2 012

1 771

Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar el eller
fjärrvärme
SUMMA hagascope

0

115

115

6%

141

95

75

4%

-47 %

2

3

3

0%

50 %

Produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen

5, 6

Trycksaker och papper
Vatten
Kaffe

7

SUMMA (exkl klimatkompensation)

43

48

58

3%

35 %

4 431

2 273

2 022

100 %

-54 %

0

-2 248

-2 022

-100 %

4 431

25

0

0%

Kilmatkompensation8
SUMMA (inkl klimatkompensation)

Nyckeltal Hagainitiativet

Basår 2002

2017

2018

Förändring 2002-2018 Enhet

Utsläpp per anställd exkl. klimatkompensering

1,20

0,645

0,572

-52 %

ton CO2e/anställd

Utsläpp per anställd inkl. klimatkompensering

1,20

0,000

0,000

-100 %

ton CO2e/anställd

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leasingbilar och personalens egna bilar.
Avser endast huvudkontoret. För 2018 har läckaget beräknats utifrån ett genomsnitt för perioden 2014–2018.
Uppmätt värde för huvudkontoret och andra ägda kontor, uppskattade värden för fält- och säljkontoren. I ”Fördelning 2018” inkluderas avtal om ursprungsmärkt el.
Flyg, taxi och tåg
Endast scope 3-utsläpp för vindkraftsel
Under 2017 gjordes en metodförändring som innebär en justerad fördelning mellan utsläppen i scope 2 och scope 3 för inköpt förnybar el. De historiska utsläppen har
justerats för att reflektera metodförändringen.
7. Under 2018 ändrades emissionsfaktorn för kaffe vilket lett till ett ökat utsläpp för denna post. De historiska utsläppen har justerats för att reflektera metodförändringen.
Metodförändringen innebär även att de totala utsläppen (exklusive och inklusive klimatkompensation) förändrats.
8. Klimatkompensation för 2017 representerar det totala utsläppet som räknades ut för 2017 års bokslut. På grund av årets metodförändring i uträkningen av kaffets påverkan kvarstår det därför 25 ton CO2e efter klimatkompensation.
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folksam
Fördelning
av utsläpp 2002, 2014-2018
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0,00
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4000

0
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Produktion och distribution av
energi- och fordonsbränslen
Energiförbrukning
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Tjänsteresor
Utsläpp per anställd

m I stapeldiagrammet framgår vilka
kategorier som ingår i Hagascopet. För
kategorier som ligger utanför Hagascopet
används en grå färgskala.

Analys och kommentarer
Folksams utsläpp inom Hagascopet har minskat med 12 procent i
jämförelse med föregående år och med 58 procent sedan basåret
2002. Det totala utsläppet minskade med ca 11 procent under året
som gått och med 54 procent i jämförelse med basåret 2002.
Största andelen av de totala utsläppen (61 procent) utgörs av
utsläpp från tjänsteresor, vilket omfattar leasingbilar, personalens
egna bilar, taxi samt flyg- och tågresor. Totalt sett minskar denna
post med ca 12 procent sedan 2017 tack vare ett minskat antal
flygresor.
Inköpt energi (scope 2) utgör 24 procent av det totala utsläppet.
All el som köps in till Tullgården och sälj- och fältkontoren samt
Förenade Liv är vattenkraft märkt med Bra Miljöval. Den totala
energiförbrukningen har minskat med sju procent mellan 2014 och
2018. Elförbrukningen har sedan 2014 minskat med sex procent och
värmeförbrukningen med ca nio procent under samma period.
Folksam klimatkompenserar för de totala utsläppen och uppnår
därför nollutsläpp efter avräkning för klimatkompensation. Under
2018 gjordes en metodförändring i beräkningen av utsläpp från kaffe,
vilket ökade de totala utsläppet en aning. Klimatkompensationen
som gjordes 2017 baserades på 2017 års bokslut vilket förklarar de
25 ton CO2e som kvarstår i tabellen.

BETYDANDE UTSLÄPP SCOPE 3
Utsläppen från de verksamheter
vi investerar i är Folksams mest
betydande utsläpp i scope 3
och dessa utsläpp ingår inte i
redovisningen till Hagainitiativet.
Med målsättning att vara en
ledande aktör inom ansvarsfull
kapitalförvaltning arbetar vi med
såväl placeringskriterier som
påverkansarbete. Under 2018
uppnådde vi målet att ha investerat
25 miljarder kronor i gröna
obligationer och vi fokuserade
på att öka energieffektiviteten i
fastighetsbeståndet.
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HKSCAN

HKScan Sweden grundades i Halmstad 1899 och ingår
i HKScan-koncernen som är ett av norra Europas största
livsmedelsföretag. Företaget omsätter 7,3 mdkr och
har ca 2 100 medarbetare. HKScan Sweden producerar,
marknadsför och säljer kött, chark och färdigmat som är
hållbart producerat, av hög kvalitet från gris, nöt, kyckling
och lamm, under varumärken som Scan och Pärsons.
Kunderna finns inom detaljhandel, food service, industri och
exportsektorn. www.hkscan.com
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Klimatmål
HKScan Sweden har ett klimatmål om att minska utsläppen av växthusgaser med 95 procent till 2030, jämfört med
2003. Målet är satt i absoluta tal och inkluderar utsläpp i scope 1, scope 2 och tjänsteresor, inköpta intransporter
samt produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen i scope 3. I målet ingår det även att HKScan ska
ta fram underlag och formulera strategier för åtgärder för att minska utsläppen från primärproduktionen av kött i
scope 3.

Åtgärder under 2018
• Ny återförslutningsbar förpackning för Mamma Scans köttbullar med mindre material som sparar 30 ton plast
årligen. För att kunna återvinna all plast ska dessutom alla svarta plastförpackningar ersättas under 2019.
• Systematiskt arbete och förbättrad avfallshantering som har minskat mängden brännbart avfall med 23 procent
sedan 2016.
• Uppstart av en stor investering i slaktlinjen i Kristianstad som beräknas ge halverad gasolförbrukning och
minskad vattenförbrukning med ca 85 000 m3 årligen.
Utsläpp verksamhet (ton CO2e)
Scope 1
Tjänsteresor1
Uppvärmning

Köldmedier
Egna transporter2
Koldioxid i produktion3
Scope 2
Inköpt energi 4
Scope 3
Tjänsteresor5
SUMMA exklusive ursprungsmärkning
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt
förnybar el eller fjärrvärme6
SUMMA hagascope
Produktion och distribution av
energi- och fordonsbränslen7
- varav bränslen för tjänsteresor
- varav bränslen för egna transporter
- varav bränslen för inköpt energi
Inköpta intransporter8
SUMMA HKScans klimatmål
Koldioxid i förpackningar3
Övriga inköpta transporter8
Avfallshantering9
Förpackningar10
Hantering av förpackningsavfall hos slutkonsument11
SUMMA (exkl klimatkompensation)

Nyckeltal Hagainitiativet
Utsläpp per ton producerad produkt (HKScans klimatmål)
1.
2
3.

4.

Avser endast bilar.
Avser transporter inom anläggningarna.
Koldioxiden är en restprodukt från industrin.
Ungefär hälften släpps ut under produktionen
(scope 1) och hälften när slutkonsument öppnar
den koldioxidfyllda förpackningen (scope 3).
Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme
eller fjärrkyla. Förutsatt att allt är ospecificerat
(residualmix). I ”Fördelning 2018” och ”Förändring

5.
6.
7.

8.

Basår 2003

2017

2018

Fördelning 2018

Förändring 2003-2018

1 596
22 334

929
6 425

835
6 412

3%
20 %

-48 %
-71 %

0
2 965
3 347

390
128
1 765

370
115
1 799

1%
0%
6%

-96 %
-46 %

24 619

26 170

24 546

4%

-95 %

0
54 861
0

384
36 191
-24 943

320
34 397
-23 228

1%

-37 %
-

54 861
5 747

11 248
1 367

11 169
1 105

35 %
3%

-80 %
-81 %

110

183

171

1%

56 %

0

36

25

0%

-

5 637
10 516
71 123
3 347
0
0
0
0
74 470

1 148
6 375
18 990
1 765
5 006
970
4 074
197
31 002

909
6 380
18 654
1 799
5 779
834
4 334
201
31 599

3%
20 %
59 %
6%
18 %
3%
14 %
1%
100 %

-84 %
-39 %
-74 %
-46 %
-58 %

Basår 2003

2017

2018

0,139

0,069

0,067

2003-2018” inkluderas avtal om ursprungsmärkt
el.
Avser flygresor, hotell och tåg i tjänsten.
Reduktion av utsläppet för ”Inköpt energi” i scope
2.
Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2.
Här ingår även inköpt el till processer utanför
HKScans verksamhet.
Avser transporter vid förmedling av djur mellan

Förändring 2003-2018 Enhet
-52 %

ton CO2e/ton produkt

gårdar samt kyl- och frystransporter.
Avser avfallshantering (till deponi, materialåtervinning och produktion av biogas). Beräknas från
2012 framåt.
10. Utsläpp för produktion av förpackningsmaterial.
Beräknas från 2012 framåt.
11. Avser utsläpp som konsumenten ger upphov till i
och med hantering av avfall. Beräknas från 2012
framåt.
9.
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Fördelning av utsläpp 2003, 2014-2018
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00

Utsläpp per ton prod. vikt
(HKScans klimatmål)
m I stapeldiagrammet framgår vilka kategorier som
ingår i Hagascopet. För kategorier som ligger utanför
Hagascopet används en grå färgskala.

Analys och kommentarer
HKScans utsläpp inom Hagascopet har minskat med 80 procent
sedan basåret 2003 men minskat med 1 procent sedan föregående
år trots en ökning i scope 2 med 7 procent. Ökningen i scope 2 beror
framför allt på att utsläppsfaktorn för ånga producerad i Linköping
har ökat kraftigt. Utöver det har en del av utsläppen flyttats från
scope 3 (produktion och distribution av energibränsle) till scope 2 på
grund av bytet från ren vattenkraftsel till att även använda biobaserad el. Förändringen har bidragit till en ökning på cirka 100 ton CO2e
i scope 2 och en minskning i scope 3 på drygt 200 ton CO2e från 2017
till 2018. Sedan basåret har det dock skett en minskning i scope 2 på
95 procent tack vare användningen av den ursprungsmärkta förnybara elmixen.
HKScans egna klimatmål, där även produktion och distribution
av bränslen samt inköpta djurtransporter ingår, ligger i linje med
föregående år. Sedan basåret har klimatpåverkan inom HKScans
egna klimatmål minskat med 74 procent. Främst beror denna
minskning på att företaget sedan 2015 köper in ursprungsmärkt
vattenkraftsel samt ökat användningen av förnyelsebara bränslen i
produktionen.
HKScan mäter också utsläpp utanför det egna klimatmålet vilka
har ökat med 8 procent sedan föregående år. Denna ökning beror på
en ökning av övriga inköpta transporter. Totalt sett utgör HKScans
alla transporter 39 procent av den totala klimatpåverkan och sedan
föregående år har dessa utsläpp ökat marginellt, främst beroende
på ökad produktion.

BETYDANDE UTSLÄPP SCOPE 3
Utsläpp från primärproduktion
av kött utgör den mest betydande
utsläppskällan i scope 3 för HKScan.
Uppfödning av framförallt idisslare
orsakar betydande utsläpp av klimatpåverkande gaser som metan.
Samtidigt är betande djur en
förutsättning för biologisk mångfald
i odlingslandskapet, kolinbindning
i betes- och åkermark och öppna
landskap. Djurhållning är en naturlig
del av naturens kretslopp och bidrar
till ekosystemtjänster. HKScan
arbetar tillsammans med sina
leverantörer för att minska klimatutsläppen. Ett exempel på detta är
att delar av den soja som används
i djurens foder ersätts med lokalt
proteinfoder och biprodukter från
livsmedelsindustrin, och all soja
som används i foder är ansvarsfullt
producerad.
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JM

Fotograf: Gustav Kaiser

JM är en av Nordens ledande projekt-utvecklare
av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är
fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen
med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och
universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Företaget
arbetar även med projektutveckling av kommersiella lokaler
och entreprenadverksamhet. En bred satsning på kvalitetsoch miljöfrågor kännetecknar verksamheten. Alla bostäder
som JM påbörjar att projektera fr o m 2018 kommer att
miljömärkas med Svanen. JM omsätter ca 16 mdkr och har
ca 2600 anställda inom bolaget. www.jm.se
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Klimatmål
JM har mål om klimatpåverkande utsläpp nära noll till 2030. Målet bryts ner i sex delmål som omfattar egna utsläpp från persontransporter och energianvändning (minst 85 procent lägre än basår 2010) samt indirekta utsläpp
från arbetsmaskiner, varutransporter, byggmaterial, bostädernas energiprestanda och de boendes klimatavtryck.
Energianvändning i exploateringsfastigheter inkluderas inte i målet, då energiåtgärder genomförs så fort möjlighet
ges för exploatering av fastigheterna. Av den klimatpåverkan som uppstår vid produktionen av byggmaterial och i
byggnadernas driftfas, är nollvisionen kopplad till JM:s rådighet att påverka utsläppen.

Åtgärder under 2018
•

•

•

Fokus under året låg på arbetet med att miljömärka samtliga nya bostäder med Svanen. Märkningen innebär
att JM fr o m 2018 bygger bostäder med ännu lägre miljö- och klimatpåverkan, bl a ställs krav på lägre energianvändning jämfört med gällande regler. Under 2018 minskade det beräknade energibehovet i nya bostäder och
är nu nere på 56 kWh/m2 Atemp (exklusive hushålls- och verksamhetsel).
JM har även medverkat i framtagningen av Fossilfritt Sveriges färdplaner för Betongbranschen respektive
Bygg- och anläggningssektorn som presenterades för regeringen i april 2018. Under året fortsatte dialogen
med leverantörer för att minska betongens klimatpåverkan.
För att minska klimatpåverkan från materialanvändningen pågår ett avfallsminimeringsprojekt som fortsätter
under 2019.

Utsläpp verksamhet (ton CO2e)

Basår 2010

2017

2018

Fördelning 2018

Förändring 2010-2018

3 970
1 785

3 849
926

3 416
825

18 %
4%

-14 %
-54 %

9 608

12 291

10 616

8%

-42 %

357
15 720
-7065

494
17 559
-10 864

493
15 350
-9 134

3%
81 %

38 %
-2 %

8 656
2 487
8 663
1 485

6 696
2 902
10 026
1 335

6 216
2 366
8 105
1 160

33 %
13 %
43 %
6%

-28 %
-5 %
-6 %
-22 %

Scope 1
Tjänsteresor1
Uppvärmning
Scope 2
Inköpt energi2
Scope 3
Tjänsteresor3
SUMMA exklusive ursprungsmärkning
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt
förnybar el eller fjärrvärme4
SUMMA hagascope
Inköpta transporter
Inhyrda arbetsmaskiner
Produktion och distribution av energioch fordonsbränslen5
- varav bränslen för tjänsteresor

692

848

733

4%

6%

- varav bränslen för energiproduktion
Energiförbrukning nya bostäder (första 2 år)
SUMMA (exkl klimatkompensation)
Klimatkompensation6

793
1 437
22 728
-359

487
1 382
22 341
-409

427
1 037
18 883
-458

2%
5%
100 %

-46 %
-28 %
-17 %
28 %

SUMMA (inkl klimatkompensation)

22 369

21 931

18 425

98 %

-18 %

Basår 2010

2017

2018

Förändring 2010-2018

7,5

6,0

6,2

-17 %

Nyckeltal Hagainitiativet
Utsläpp per bostad

7

1.
2.

Bilresor i fordon som kontrolleras av JM.
Avser elanvändning under produktion, fastighetsel i JM-ägda fastigheter. Utsläpp vid produktion
av inköpt el, fjärrvärme eller fjärrkyla förutsatt att
allt är ospecificerat (residualmix). I ”Fördelning
2018” inkluderas avtal om ursprungsmärkt el.

3.
4.
5.

Avser flyg-, taxi-, buss- och tågresor samt hotell i
tjänsten.
Reduktion av utsläppet för ”Inköpt energi”
i scope 2.
Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2.
Dessa motsvarar uppströms utsläpp från bräns-

6.
7.

Enhet
ton CO2e/bostad

len (produktion av bränslen) och energiförbrukning i nybyggda fastigheter de första två åren.
JM klimatkompenserar för sina flygresor.
Exklusive energiförbrukning i bostäder de första
två åren.
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Fördelning av utsläpp 2010, 2014-2018
25000

9,0

20000

7,2

Energianvändning
nya bostäder
Arbetsmaskiner
Godstransporter
Energi

15000

5,4

10000

3,6

5000

1,8

0
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Basår
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2015

2016

2017
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0,0

m I stapeldiagrammet framgår vilka
kategorier som ingår i Hagascopet. För
kategorier som ligger utanför Hagascopet
används en grå färgskala.

Analys och kommentarer
JM:s utsläpp inom Hagascopet har minskat med 28 procent sedan
basåret 2010. Utan ursprungsmärkning på el och fjärrvärme skulle
2018 års utsläpp vara i linje med basårets utsläpp, men då JM ökat
andelen ursprungsmärkt energi så har även de totala utsläppen
minskat. Utsläppen per producerad bostad har sett en knapp uppgång sedan föregående år, men jämfört med basåret har utsläppen
per bostad minskat med 17 procent.
Hagascopet utgör en tredjedel av totalt beräknade utsläpp.
Både utsläppen för tjänsteresor och uppvärmning i scope 1 har
minskat sedan 2010, däremot har utsläppen från tjänsteresor i
scope 3, främst flygresornas utsläpp, ökat sedan basåret. Utsläppen för inköpt energi är relativt konstanta jämfört med föregående
år, men jämfört med 2010 har utsläppen från den inköpta energin
minskat med 42 procent.
JM redovisar utsläpp utöver tjänsteresor i scope 3 utanför Hagascopet. Bland dessa har utsläppen från inköpta transporter och
inhyrda arbetsmaskiner minskat med 18 respektive 19 procent
jämfört med föregående år. Utsläpp från inhyrda arbetsmaskiner
är JM:s största utsläppspost, därför är minskningen från denna
utsläppskälla betydande för företagets totala minskning. När det
kommer till produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen har dessa utsläpp minskat med 22 procent sedan basåret,
där 12 procent av minskningen har skett sedan föregående år. JM
har även valt att rapportera sina utsläpp för energiförbrukning i
nybyggda fastigheter under de två första åren, dessa utsläpp har
minskat med en fjärdedel sedan basåret 2010. Flygresor som görs
av JM:s anställda klimatkompenseras.

BETYDANDE UTSLÄPP SCOPE 3
Utsläppet från tillverkning av
byggmaterial ingår inte i JM:s
klimatbokslut och utgör en betydande
utsläppskälla i scope 3. JM har viss
rådighet över detta och i egenskap av
en stor materialanvändare identifierar
JM de produkttyper i produktionen som
har en stor klimatpåverkan och arbetar
löpande gentemot klimateffektivare
lösningar av dessa. JM driver
flera initiativ internt för att minska
klimatpåverkan från materialen genom
att effektivisera materialanvändningen,
minska uppkomsten av byggavfall och
skapa mer cirkulära materialflöden.
Testprojekt genomförs för att testa
användning av klimatförbättrad
betong i bostadsproduktionen.
Bostäderna utvecklas löpande mot
allt bättre energiprestanda – mot
minskat energibehov och minskad
klimatpåverkan under byggnadernas
drift och förvaltning.
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LANTMÄNNEN

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra
Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi
och livsmedel. Det ägs av 25 000 svenska lantbrukare,
har 10 000 anställda med verksamheter i ett 20-tal länder
och omsätter ca 45 mdkr. Med basen i spannmål förädlas
åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några
av Lantmännens mest kända varumärken inom livsmedel
är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP,
Korvbrödsbagarn och Hatting. Genom att ha forskning och
verksamhet i hela värdekedjan tar Lantmännen ansvar från
jord till bord. www.lantmannen.com
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Klimatmål
•
•
•
•

Minskning av utsläppen från produktion med 40 procent relativ omsättning till år 2020, från 2015 års nivåer.
Fossilfri produktion i Sverige och Norge senast 2025, i övriga Norden 2030 och övriga Europa 2040.
Energieffektivisering om tre procent per år och producerad volym, till 2020.
Minskning av utsläppen från köpta transporter med 70 procent relativ omsättning till år 2030, från 2009 års
nivåer.

Åtgärder under 2018
• Fortsatt energieffektivisering och utfasning av fossila bränslen. Ytterligare fyra anläggningar har konverterats
under året och all naturgas i de svenska anläggningarna har ersatts med biogas.
• Satsning på att utveckla foderråvarornas klimatdata och beakta dessa i foderoptimeringen har gett resultat.
Lantmännens fodersortiment till nötkreatur har visat en sänkt klimatbelastning med upp till 30 procent jämfört
med tidigare sortiment, med samma prisbild och fodereffektivitet.

Utsläpp verksamhet (ton CO2e)

Basår 2009

2017

2018

Fördelning 2018

Förändring 2009-2018

Tjänsteresor

4 508

4 020

3 755

4%

-17 %

Uppvärmning

53 637

19 724

6 850

6%

-87 %

100 138

162 062

151 454

17 %

-82 %

3%

-1 %

Scope 1

Scope 2
Inköpt energi1
Scope 3
Tjänsteresor2
SUMMA exklusive ursprungsmärkning
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar
el eller fjärrvärme3
SUMMA hagascope

2 893

3 179

2 878

161 177

188 986

164 937

0

-140 791

-133 223

161 177

48 195

31 714

30 %

-80 %

Inköpta godstransporter4

79 867

96 125

65 472

62 %

-18 %

Produktion och distribution av energioch fordonsbränslen5

32 993

11 715

9 137

9%

-72 %

953

850

867

1%

-9 %

- varav bränslen för tjänsteresor
- varav bränslen för produktion av energi
SUMMA (exkl. klimatkompensation)

Nyckeltal Hagainitiativet
Utsläpp per omsättning

32 040

10 865

8 270

8%

-74 %

274 037

156 035

106 323

100 %

-61 %

Basår 2009

2017

2018

14,2

8,5

5,4

Förändring 2009-2018 Enhet
-62 %

ton CO2e/MSEK

1. Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme eller fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat (residualmix). Utsläppsfaktorn har under perioden 2009 till 2014 ökat med
ca 150 procent.
2. Avser flygresor och tåg i tjänsten.
3. Reduktion av utsläppet för ”Inköpt energi” i scope 2.
4. Avser godstransporter som köps av extern transportör.
5. Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2.
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Fördelning av utsläpp 2009, 2014-2018
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m I stapeldiagrammet framgår vilka kategorier som ingår i Hagascopet. För kategorier
som ligger utanför Hagascopet används en grå
färgskala.

Analys och kommentarer
Lantmännens totala utsläpp har minskat med 61 procent sedan
basåret 2009. Efter en ökande utsläppskurva de senaste åren ligger
nu Lantmännen på en rekordlåg nivå sedan basåret. Jämfört med
föregående år har utsläppen minskat med 32 procent. Främst
beror minskningen sedan förra året på en ökad andel biobränslen i
Lantmännens inköpta godstransporter och att användning av naturgas
har bytts ut mot biogas i den egna energiproduktionen. Det beror också
på att användningen av eldningsolja har minskat med 75 procent på grund
av liten och torr skörd som har minskat torkbehovet. Inom Hagascopet
har utsläppen minskat med 80 procent sedan basåret och Lantmännens
nyckeltal, utsläpp per omsättning, har minskat med 62 procent. Sedan
föregående år har nyckeltalet minskat med 37 procent, tack vare
minskade utsläpp och ökad omsättning.
Lantmännens största klimatpåverkan kommer från inköpta
godstransporter i scope 3, denna post motsvarar 62 procent av
Lantmännens totala klimatpåverkan. Därför har minskningen av
denna post från föregående år, 32 procent, stor påverkan på den totala
utsläppsminskningen. Det ska dock nämnas att tidigare års utsläpp från
godstransporter har baserats på spend men att dessa utsläpp sedan 2018
beräknas på tonkm. Minskningen beror på inblandning av 60 procent
biodiesel i bränslet till lastbilstransporterna.
Utsläppen från inköpt energi i scope 2 har minskat med 14 procent
jämfört med förra året. Sedan basåret har utsläppen minskat med 82
procent tack vare att den inköpta energin numera till största del är
ursprungsmärkt.

BETYDANDE UTSLÄPP SCOPE 3
I rapporterat scope 3 ingår
Lantmännens inköpta godstransporter, tjänsteresor och
produktion av inköpt energi
och bränslen. För 2017 står
inköpta godstransporter
för en betydande del av de
inrapporterade utsläppen. Odling
av Lantmännens viktigaste
råvara, spannmål, ingår inte
i rapporterade utsläpp, men
är ett viktigt fokusområde i
Lantmännens hållbarhetsarbete,
bland annat genom utveckling
av odlingskoncept med lägre
klimatpåverkan och FoU-arbete
för ökad hållbarhet i hela
värdekedjan från jord till bord.
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LÖFBERGS

Löfbergs grundades 1906 och är ett av Nordens största
familjeägda kafferosterier. Produktionen motsvarar
drygt 10 miljoner koppar gott kaffe om dagen. I Sverige
omsätter Löfbergs 1 185 mnkr och har 195 medarbetare.
Koncernen omsätter 1 911 mnkr och har 350 medarbetare.
Huvudkontoret ligger i Karlstad och företaget har egna
rosterier i Sverige, Norge, Danmark och Lettland.
www.lofbergs.se
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Klimatmål
Löfbergs klimatmål är att minska de egna koldioxidutsläppen med 40 procent mellan 2005 och 2020. Målet är
relaterat till volymen kaffe som produceras och omfattar utsläpp och energianvändning i egen produktion samt
tjänsteresor. En viktig del av klimatmålet är att produktionen skall vara fossilfri 2020. 2030 kommer även Löfbergs
förpackningar innehålla endast förnybart eller återvunnet material.

Åtgärder under 2018
•
•
•

Börjar använda en ny klimatsmartare förpackning. Delar av den fossila plasten ersätts med ett växtbaserat
alternativ. Det minskar förpackningens klimatpåverkan med drygt 30 procent.
Tar fram en ny bilpolicy som öppnar upp för laddhybrider. Från 2020 är målet att alla nya tjänstebilar skall vara
laddbara eller drivas av biogas
Ökar inblandningen av förnybar propan vid rostningen till 30 procent, vilket bidrar till att klimatpåverkan har
sjunkit.

Utsläpp verksamhet (ton CO2e)1

Basår 2005

2017

2018

Fördelning 2018

Förändring 2005-2018

1 623

2 000

1 613

1%

-1 %

295
265
511

0
260
0

0
263
0

0%
0%
0%

-100 %
-1 %
-100 %

459

1 906

1 808

0%

-88 %

Scope 1
Rostning

Energi
Tjänsteresor2
Egna transporter
Scope 2
Inköpt energi
Scope 3
Tjänsteresor3
SUMMA exklusive ursprungsmärkning
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar el
eller fjärrvärme4
Reduktion genom köp av bioflygbränsle genom Fly Green
Fund5
SUMMA Hagascope
Produktion och distribution av
energi- och fordonsbränslen6
Inköpta transporter7
Förpackningar8
Odling av kaffe9
SUMMA (exkl. klimatkompensation)
Flygresor10
”Hållbar affär” – klimatkompenserat kaffe11
SUMMA (inkl. klimatkompensation)

Nyckeltal Hagainitiativet
Utsläpp per ton producerat kaffe (hagascope)
Utsläpp per ton producerat kaffe (totalt)
Utsläpp per ton inköpt råkaffe (Haga-scope)
Utsläpp per ton inköpt råkaffe (totalt)
1. Löfbergs klimatbokslut omfattar den svenska
verksamheten samt produktionsanläggningen i
Viborg (Danmark). För Viborg ingår alla delar av
redovisningen utom tjänsteresor.
2. Avser leasingbilar och personalens egna bilar i
tjänst.
3. Avser flyg, tåg, taxi och hotell.
4. Reduktion av utsläppet för ”Inköpt energi” i Scope 2
5. Minskade utsläpp från flygresande genom Fly
Green Fund, vilket innebär en ökad inblandning av

236

470

515

0%

118 %

3 390
0

4 636
-1 856

4 199
-1 751

3%

24 %
-

0

-11

-9

3 390

2 769

2 439

2%

-28 %

375

371

386

0%

3%

6 825
2 836

9 515
2 946

10 077
2 803

7%
2%

48 %
-1 %

122 873
136 299
0
0
136 299

125 454
141 055
0
-895
140 160

126 983
142 689
0
-968
141 721

89 %
100 %

3%
5%

99 %

4%

Basår 2005

2017

2018 Förändring 2005-2018 Enhet

0,149
5,994
0,130
5,211

0,104
5,267
0,087
4,424

0,091
5,277
0,075
4,363

biobränsle. Under 2016 och 2017 gick 100 procent
av finansieringen till biobränslet men under 2018
gick 75 procent till biobränsle och 25 procent till
utveckling.
6. Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2.
7. Avser transport av råkaffe från odling till fabrik,
transport av förpackningsmaterial samt distribution. Beräkningsmetod av transporter av förpackningar har förändrats.
8. Utvinning av råmaterial och produktion

-39%
-12%
-42%
-16%

ton CO2e/ton producerat kaffe
ton CO2e/ton producerat kaffe
ton CO2e/ton inköpt råkaffe
ton CO2e/ton inköpt råkaffe

av förpackningar. Från och med 2012 har
beräkningsmetoden förändrats vilket, tillsammans
med att anläggningen i Viborg också inkluderas,
fram för allt förklarar det ökade utsläppet 2013.
9. Odling, inklusive andra processer på odlingen av
kaffe.
10. Klimatkompensation sker genom CDM Gold
standard-projekt 2013-2016.
11. Klimatkompensation sker genom CDM Gold
standard-projekt 2013-2017.
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Fördelning av utsläpp 2005, 2014-2018
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m I stapeldiagrammet framgår vilka
kategorier som ingår i Hagascopet.

Analys och kommentarer
Löfbergs inkluderar inköpt kaffes klimatpåverkan vid kaffeodling, obeaktat
kolsänkor i kaffe- och skuggträd, och redovisar därmed sitt mest betydande
utsläpp i värdekedjan. Av de direkta utsläppen står rostning av kaffe för den
största utsläppskällan med 1,1 procent av de totala utsläppen. Från 2017 köper
Löfbergs en mix av biopropan och gasol där inblandningen av förnybar propan
ökade ytterligare under verksamhetsåret 2018 till 30 procent. Inblandningen
av biopropan gör att utsläppen för 2018 blev 379 ton CO2e lägre. Tillsammans
med övergången från naturgas till biogas i Viborg är utsläppen från rostning 19
procent, eller 435 ton CO2e, lägre än om enbart fossila bränslen hade använts
vid rostningen.
Klimatpåverkan vid odling av kaffe är i stort sett oförändrat i jämförelse
med basåret 2005 trots att produktionen ökat med 18 procent. Detta beror
främst på en större andel certifierat kaffe med lägre utsläpp vid odling. Relativt
sett har utsläppen per ton producerat kaffe minskat med 12 procent sedan
2005 och per ton inköpt råkaffe minskat med 16 procent.
Utsläppen från el och värme har minskat kraftigt dels tack vare
anslutning till fjärrvärme, istället för oljeförbrukning, och dels tack vare att
elförbrukningen i Sverige och Danmark köps som ursprungsmärkt vindkraft.
För egna och inköpta transporter sammanslaget har utsläppen ökat sedan
basåret med 37 procent. Detta förklaras främst av produktionsökningen men
också av att utsläpp från transporter av förpackningar och helfabrikat ökat.
Under basåret 2005 hade Löfbergs fortfarande en egen distribution medan alla
transporter nu köps in.
Utsläpp från tjänsteresor har ökat med 60 procent sedan 2005 på grund
av ett ökat flygande. 2016 började Löfbergs istället för klimatkompensation
att stödja Fly Green Fund, där 75 procent av insatsen går till inköp av
bioflygbränsle och 25 procent till utveckling.

BETYDANDE UTSLÄPP
SCOPE 3
Odlingar står för de mest
betydande utsläppen i scope
3. Löfbergs har inga egna
odlingar men jobbar med
att minska klimatpåverkan i
odlarledet. Bland annat genom
olika utvecklingsprojekt. I
Coffee & Climate har närmare
80 000 småskaliga kaffeodlare
fått kunskap och verktyg att
möta klimatförändringarna.
Löfbergs jobbar även aktivt
med att öka efterfrågan
och tillgång på kaffe från
certifierade odlingar. Andelen
certifierat kaffe ökar stadigt,
och idag har hela sortimentet
minst en certifiering.
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McDONALD’S

McDonald’s är Sveriges största
restaurangkedja med ca 200 restauranger,
ca 400 000 dagliga gäster och omsatte över
5 mdkr 2018. Företaget är en av Sveriges
största arbetsgivare för ungdomar. McDonald’s
restauranger ägs och drivs av lokala företagare.
www.mcdonalds.se
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Klimatmål
McDonald’s i Sverige har en målsättning att minska koldioxidutsläppen med 40 procent i förhållande till antalet
gäster till 2020, utifrån basår 2010. Hagainitiativets mål till 2020 uppnåddes 2016. Utöver detta finns ett mål
om att nå 95 procent förnyelsebart bränsle för leverans av råvaror till restaurang till år 2020. I linje med övriga
medlemsföretag i Hagainitiativet så har McDonald’s antagit ett mål om fossilfrihet till 2030 samt att McDonald’s
verksamhet har klimatpåverkande utsläpp nära noll till 2030.

Åtgärder under 2018
• McDonald’s har ökat antalet snabbladdare för elbilar på sina restauranger och 2018 laddades el för att kunna
köra drygt 1 365 000 kilometer, en ökning med 59 procent jämfört med 2017.
• Under året utvecklades det vegetariska produkterbjudandet genom att McDonald’s gäster nu kan välja protein
på restaurangernas kampanjburgare. McDonald’s ambition är att 50 procent inköpt protein ska vara vegetariskt,
kyckling eller fisk till 2020, 2018 var andelen 42 procent.
• McDonald’s har påbörjat arbetet med att fasa ut förpackningar tillverkade av plast. Under 2018 lanserades en ny
McFlurry-mugg utan plastlock och milkshake serveras nu i pappersmuggar istället för plast.

Utsläpp verksamhet (ton CO2e)

Scope 1
Tjänsteresor1
Köldmedier
Scope 2
Inköpt energi2
Scope 3
Tjänsteresor3
SUMMA exklusive ursprungsmärkning
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt
förnybar el eller fjärrvärme4
SUMMA hagascope
Avfallshantering
Produktion och distribution av energioch fordonsbränslen5
- varav bränslen för tjänsteresor
- varav bränslen för energiproduktion
SUMMA McDonald’s Sveriges klimatmål
Logistik6

Nyckeltal Hagainitiativet
Utsläpp per kundbesök (klimatmål)
Utsläpp per driftsmånad (klimatmål)
Energianvändning per kundbesök

Basår 2010

2017

2018

Fördelning 2018

Förändring 2010-2018

251
861

132
785

122
424

1%
5%

-51 %
-51 %

33 834

35 120

32 231

8%

-91 %

427
35 373
-26 695

292
36 330
-34 444

325
33 102
-31 554

4%

-24 %

8 678
6 078
3 061

1 885
5 304
952

1 548
5 758
886

19 %
70 %
11 %

-82 %
-5 %
-71 %

23

12

11

3 038
17 817
3 144

940
8 141
1 226

874
8 191
1 105

Basår 2010

2017

2018

215,4
6,5
1,6

117,1
3,3
1,6

119,3
3,4
1,6

-51 %
-71 %
-54%
-65 %

100%

Förändring 2010-2018 Enhet
-45 %
-47 %
-5 %

g CO2e/gäst
ton CO2e/månad
kWh/gäst

1. Avser endast tjänstebilar.
2. Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme eller fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat (residualmix). I ”Fördelning 2018” inkluderas avtal
om ursprungsmärkt el.
3. Avser flygresor, tåg och taxi i tjänsten.
4. Reduktion av utsläppet för ”Inköpt energi” i scope 2.
5. Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2.
6. Fr o m 2015 inkluderas även dieselförbrukning av distributionsleverantören HAVI:s underleverantörer.
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Fördelning av utsläpp 2010, 2014-2018
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m I stapeldiagrammet framgår vilka
kategorier som ingår i Hagascopet. För
kategorier som ligger utanför Hagascopet
används en grå färgskala.

Analys och kommentarer
McDonald’s Sverige minskar sina utsläpp inom Hagascopet
med 82 procent sedan basåret 2010. Hagascopet står för
ungefär 19 procent av de totalt beräknade utsläppen. Största
andelen av utsläppen står avfallshanteringen för, som i
år utgör ca 70 procent. Utöver målet i Hagainitiativet har
McDonald’s Sverige även satt ett eget klimatmål som också
inkluderar avfallshantering samt produktion och distribution
av fordonsbränslen. Inom McDonald’s Sveriges klimatmål har
utsläppen reducerats med 54 procent jämfört med basåret 2010
men håller sig relativt stilla sett till 2017 års utsläpp. Nyckeltalet
utsläpp per kundbesök ökar en aning från föregående år med ca
2 procent men har minskat med 45 procent sedan basåret.
Utsläppen från tjänsteresor avfallshantering ökade under
2018 med ungefär fem respektive nio procent jämfört med 2017.
Jämfört med basår har de dock minskat med 35 respektive fem
procent.
Från och med 2017 köper företaget inte längre in någon
ospecificerad el, utan all inlöpt el är märkt med Bra Miljöval
eller ursprungsmärkt förnybar el. Detta tillsammans med en
minskad elförbrukning (ca två procent) bidrar till att utsläppet
för inköpt el och fjärrvärme (scope 2) minskat med 91 procent
sedan basåret. Utsläppet från köldmedier har minskat med
46 procent sedan föregående år och 51 procent i relation till
basåret, tack vare McDonald’s arbete med att byta ut kyl- och
frysanläggningar till system med mindre skadliga köldmedier.

BETYDANDE UTSLÄPP SCOPE 3
McDonald’s mest betydande utsläpp i
scope 3 är inköpta jordbruksprodukter.
McDonald’s var en av initiativtagarna till
Global Round Table of Sustainable Beef,
en organisation som verkar för förbättrad
hållbarhet inom nötköttsproduktionen
runt om i världen. I Sverige är McDonald’s
restaurangbranschens största inköpare
av svenskt nötkött och samarbetar
sedan många år tillbaka med LRF för
att öka den svenska självförsörjningsgraden av nötkött, för närvarande cirka
45 procent. McDonald’s Sverige arbetar
även med att kontinuerligt utveckla sin
meny med olika proteinalternativ. Idag
kommer drygt 40 procent av proteinet
från kyckling, vegetariskt och fisk. Som
första restaurangföretag i världen har
McDonald’s globalt satt upp klimatmål till
2030 som har godkänts av Science Based
Targets initiative (SBTi), dessa inkluderar
reduktioner av utsläppen i leverantörskedjan.
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NOURYON

Nouryon är ett nytt namn på kemikartan, men har en
lång historia i Sverige. Företaget har rötter till år 1646 då
verksamheten grundades under namnet Bofors. Därefter
har företaget haft många namn, senast AkzoNobel Specialty
Chemicals. Idag är Nouryon ett globalt företag med fabriker
som producerar viktig vardagskemi till industrikunder i
stora delar av världen. Nouryon i Sverige omsätter ca 11
mdkr, har ca 1 700 medarbetare fördelade på sju orter och
har varumärken som Eka, Berol och JOZO salt. Läs mer på
https://www.nouryon.com/company/sustainability/
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Klimatmål
Nouryons verksamhet har omfattats av klimatmål sedan 2012 genom de koncernmål AkzoNobel har haft på
minskade utsläppen längs hela värdekedjan med 25 procent per ton såld produkt till 2020. Som nybildat bolag
arbetar företaget nu på att ta fram en hållbarhetsstrategi och mål, vilket beräknas vara klart under 2019. I sin
dagliga verksamhet strävar Nouryon mot ökad resurseffektivitet och minskade utsläpp av växthusgaser genom
förbättrad energieffektivitet, ökad andel förnybar energi samt biobaserade råmaterial.

Åtgärder under 2018
Som ett globalt företag arbetar Nouryon med att minska sina utsläpp på ett så effektivt sätt som möjligt utifrån
verksamhetens egna förutsättningar. Ett exempel på detta är leveransen av vindkraftsenergi enligt energiköpsavtal
med Windpark Krammer Wind Park, ett vindkraftsprojekt i Holland som inleddes under 2018.
I Sverige pågår även ett arbete med att byta ut ett par ångpannor som drivs av fossila bränslen till alternativ med
lägre utsläpp, och ett större energibesparingsprojekt har initierats i industriklustret i Stenungssund för att spara
ånga.

Utsläpp verksamhet (ton CO2e)1

Basår 2012

2017

2018

Fördelning 2018

Förändring 2012-2018

Scope 1
Produktionsanläggningar

163 094

157 343

174 375

98 %

7%

Scope 2
Energi2

275 870

340 283

310 130

1%

-99%

1%

-50%

100 %

-60%
31%

Scope 3
Tjänsteresor
SUMMA exklusive ursprungsmärkning
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar el
eller fjärrvärme
SUMMA hagascope
Producerad mängd produkt i Sverige

Nyckeltal Hagainitiativet
Utsläpp per producerad mängd produkt

4359

2963

2158

443 322
0

500 589
-335 514

486 663
-307 931

443 322
585 263

165 076
736 537

178 732
763 793

Basår 2012

2017

2018

0,76

0,22

0,23

Förändring 2012-2018 Enhet
-69 %

ton CO2e/ton produkt

1. Under 2018 har AkzoNobel Specialty Chemicals blivit Nouryon, därför har utsläppen justerats för basåret (2012) och föregående år (2017) för att bara motsvara Nouryons
organisation.
2. Utsläpp vid produktion av inköpt el eller fjärrvärme förutsatt att allt är ospecificerat (residualmix). I ”Fördelning 2018” samt ”Förändring 2012-2018” inkluderas avtal om
ursprungsmärkt el.
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Nouryon
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m I stapeldiagrammet framgår vilka kategorier
som ingår i företagets klimatmål.

Analys och kommentarer
Nouryon (f.d AkzoNobel Specialty Chemicals) har minskat sina
utsläpp inom Hagascopet med 60 procent sedan basåret, däremot
har det skett en ökning med 8 procent jämfört med föregående år.
Utsläpp per producerad produkt har minskat med 69 procent sedan
basåret och är i princip konstant sedan föregående år. Sedan 2017 har
AkzoNobel Specialty Chemicals blivit nuvarande Nouryon i och med
att AkzoNobel sålde av företagets kemiverksamhet. Förändringen av
organisationen har tagits hänsyn till även för tidigare års beräkningar.
Av de kategorier som ingår i Hagascopet står utsläpp i scope 1
för den överlägset största delen (98 procent) och detta utsläpp har
även ökat med 11 procent sedan föregående år beroende på normala
processvariationer och att produktionen ökat. Den allra största
minskningen har skett i scope 2 där den inköpta elen numera är
ursprungsmärkt från förnybara källor. Tillsammans med specifika
kontrakt på ånga har detta lett till en minskning på 99 procent sedan
Nouryons basår 2012.
Sedan föregående år har utsläppen från flygresor i tjänsten minskat
med en tredjedel. Detta är ett resultat av minskat resande som en
följd av separationen från AkzoNobel. Flygresorna utgör den största
delen av Nouryons utsläpp inom posten tjänsteresor. Siffrorna är dock
beräknade utifrån antalet anställda inom Nouryons verksamhet då
det inte går att urskilja flygresor för AkzoNobel och Nouryon.

BETYDANDE UTSLÄPP SCOPE 3
Mer än 60 procent av utsläppen
av växthusgaser länkade till
Nouryons produkter kommer
från råmaterialen, därför
har företagets råmaterial
sedan länge varit en del av
fokusområdena för företagets
klimatarbete.
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PREEM

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med
visionen att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle.
Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor
och förnybara drivmedel på export samt till företag
och privatpersoner i Sverige. De två raffinaderierna i
Göteborg och Lysekil räknas till de mest moderna och
miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet
på över 18 miljoner ton råolja per år. Preem har ca 1 500
anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna i Göteborg
och Lysekil. För helåret 2018 var Preems omsättning ca 104
mdkr. www.preem.se
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Klimatmål
Preems viktigaste bidrag till sina kunder och samhällets klimatmål handlar om att producera och sälja drivmedel
som minskar de totala koldioxidutsläppen i värdekedjan. Vårt arbete fokuserar därför på att successivt byta
ut fossil råvara mot förnybar och därmed öka andelen drivmedel med låg klimatpåverkan. År 2030 ska Preem
tillverka minst 3 000 000 m³ förnybara drivmedel, vilket är detsamma som Preems försäljningsvolym på den
svenska marknaden idag.

Åtgärder under 2018
•

•

Preem har beslutat om flera nya samarbeten och investeringar i förnybar produktion bl.a.
»» Uppföra ytterligare en anläggning för produktion av råtalldiesel vid SunPines anläggning i Piteå för
raffinering till förnybar diesel i Preems raffinaderi i Göteborg (tillsammans med Sveaskog och Södra).
»» Bygga ny industri i Norge för produktion av förnybara drivmedel med restprodukter från norska skogsoch träindustrin (tillsammans med Biozin AS).
»» Undersöka möjligheterna att bygga världens första ligninanläggning vid Rottneros massabruk i
Söderhamn som på sikt kan producera 300 000 – 500 000 ton för vidare raffinering till förnybart drivmedel
(tillsammans med RenFuel).
»» Skapa förutsättningar för produktion av förnybara flygbränslen (tillsammans med SAS)
Preem, Chalmers och Norska SINTEF har genomfört förstudie vid raffinaderiet i Lysekil om CCS, dvs att fånga
in CO2 från produktionen för lagring. En fullskaleanläggning skulle kunna minska utsläppen med 40 procent
år 2025.

Utsläpp verksamhet (ton CO2e)

Basår 2008

2017

2018

Fördelning 2018

Förändring 2008-2018

2 310 306

2 045 087

2 161 083

96 %

-6 %

299

310

315

0%

6%

79 670

234 847

232 941

0%

-79 %

925

1 107

1 145

0%

24 %

2 391 200

2 281 351

2 395 485

-78 649

-234 815

-232 727

2 312 551

2 046 536

2 162 758

96 %

-6 %

Scope 1
Produktion1
Tjänsteresor

2

Scope 2
Inköpt energi3
Scope 3
Tjänsteresor4
SUMMA exklusive ursprungsmärkning
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar el eller fjärrvärme5
SUMMA Hagascope
Inköpta transporter

6

SUMMA (exkl. klimatkompensation)

172 118

79 700

94 774

4%

-45 %

2 484 669

2 126 236

2 257 532

100 %

-9 %

46 962 858

50 083 099

Användning av sålda produkter7

Nyckeltal Hagainitiativet
Utsläpp per omsättning

Basår 2008

2017

2018

25,93

27,06

21,78

Förändring 2008-2018 Enhet
-16 %

ton CO2e/MSEK

1. Förbränning i Preems raffinaderier.
2. Avser tjänsteresor gjorda med bilar körda av företagets anställda.
3. Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme eller fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat (residualmix). Utsläppsfaktorn för 2008, 2016 och 2017 har justerats. Detta
för att reflektera förbrukningen av ursprungsmärkt el.
4. Avser tjänsteresor gjorda med flyg.
5. Reduktion av utsläppet för ”Inköpt energi” i scope 2.
6. Avser godstransporter med lastbil och fartyg som köps av extern speditör.
7. Avser användning av Preems sålda produkter globalt. Räknas inte med i de totala utsläppen och det går inte att urskilja vilka utsläpp som kan härledas till Sverige.
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PREEM
Fördelning
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m I stapeldiagrammet framgår
vilka kategorier som ingår i
Hagascopet.

Analys och kommentarer
Sedan basåret 2008 har Preem minskat sina
utsläpp med 9 procent vilket mestadels beror på
en utsläppsminskning i Preems egna raffinaderier
med. Klimatpåverkan från produktionen i de egna
raffinaderierna står för ungefär 96 procent av utsläppen
om man bortser från användning av sålda produkter.
Övriga 4 procent består främst av inköpta transporter
vilka har minskat med 45 procent sedan basåret.
Däremot har de inköpta transporterna ökat med 19
procent jämfört med föregående år.
Inom Hagascopet har Preem minskat sina utsläpp
med 6 procent sedan basåret. Jämfört med föregående
års utsläpp har det dock skett en ökning med 6 procent.
Preems nyckeltal, utsläpp per omsatt krona, har
minskat med 16 procent sedan basåret och ligger nu på
21,79 g CO2e/SEK. Sedan förra året är minskningen 30
procent. Detta beror till stor del på ökad omsättning till
följd av variationer i råoljepriset.
Preems tjänsteresor har ökat både i scope 1 och 3 och
totalt sett är ökningen 19 procent sedan basåret. Dock
är denna post så pass liten att den knappt påverkar den
totala utsläppsförändringen.
I år har Preem även beräknat klimatpåverkan från
användning av företagets sålda produkter. De globala
utsläppen för denna post är på drygt 50 Mton men går
inte att härledas till ett visst ursprungsland och därför
räknas inte dessa utsläpp med i Hagabokslutet.

BETYDANDE UTSLÄPP SCOPE 3
I år har Preem beräknat klimatpåverkan från
användning av företagets sålda produkter där de
globala utsläppen ligger på drygt 50 Mton CO2e.
Utsläppen från Preems sålda bränslen kommer
från förbränning i bilar, lastbilar och andra fordon som i vissa fall tillhör Hagainitiativets övriga
medlemmar. Utsläppen i användarfasen är 25
gånger större än Preems produktion och det är
genom att minska dessa som Preem kan bidra till
klimatomställningen som mest.
En ökad produktionsandel av förnybara bränslen i Preems verksamhet kan komma att leda
till ökade utsläpp för Preem inom Hagascopet
om dessa bränslen medför större utsläpp än
sina fossila motsvarigheter vid tillverkningen.
Dessa utsläpp motsvaras av en större besparing
i användarfasen och är en förutsättning för att
samhället i stort, inklusive Hagainitiativets övriga
medlemmar, ska kunna ställa om till biobaserade
drivmedel och uppnå sina klimatmål.
Trots att Preems utsläpp inom Hagascopet
kan komma att öka då mer bioråvara används till
bränsleproduktion kommer alltså Preems totala
utsläpp att minska över tid.
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SIEMENS

Siemens är ett globalt företag som arbetar med
innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar
energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård
genom elektrifiering, automation och digitalisering. Under
verksamhetsåret 2018 omsatte bolaget globalt omkring 83
miljarder euro och hade 372 000 anställda i över 200 länder.
I Sverige är Siemens AB med i Hagainitiativet, och bolaget
har funnits sedan 1893 med ca 1 099 medarbetare. Under
2018 var omsättningen för Siemens AB 3,5 mdkr. Siemens i
Sverige har totalt cirka 4 200 medarbetare.
www.siemens.se
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Klimatmål
Siemens ska halvera utsläppen av växthusgaser till år 2020 jämfört med basår 2014 och nå koldioxidneutralitet till
2030 i scope 1 och 2.

Åtgärder under 2018
•
•

Minskade koldioxidutsläpp från tjänstebilar och investeringar i lågutsläppsfordon. År 2018 var 43 procent av
nyinköpta tjänstebilar laddhybrider.
Under 2018 genomfördes strikta reserestriktioner där istället resefria möten uppmuntrats samt större fokus
och implementering av digitala verktyg för externa kundmöten och servicearbeten.

Med lösningar inom Siemens miljöportfölj hjälpte Siemens globalt kunder under 2018 att minska CO2-utsläpp
med 609 miljoner ton motsvarande ca 11 gånger Sveriges årliga CO2-utsläpp. I dagsläget ingår lösningar
inom energieffektivisering och förnybar teknik, men som nästa steg pågår arbete med att också integrera
Siemens digitala lösningar. I Sverige hjälpte Siemens sina kunder att minska kostnader med 70,1 MSEK genom
energieffektiviseringar.

Utsläpp verksamhet (ton CO2e)

Basår 2014

2017

2018

Fördelning 2018

Förändring 2014-2018

1 084

909

604

25 %

-44 %

1 690

1 516

1 384

49 %

-18 %

25 %

-61 %

99 %

-45 %

Scope 1
Tjänsteresor
Scope 2
Inköpt energi1
Scope 3
Tjänsteresor

1 552

809

613

SUMMA exklusive ursprungsmärkning

4 326

3 242

2 601

0

0

-208

4 326

3 242

2 393

Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar el eller
fjärrvärme
SUMMA Hagascope
Produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen

2

SUMMA

Nyckeltal Hagainitiativet
Utsläpp per omsättning

36

30

25

1%

-32 %

4 362

3 272

2 417

100 %

-45 %

Basår 2014

2017

2018

0,50

0,91

0,68

1. Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme eller fjärrkyla. Förutsatt att allt är ospecificerat (residualmix).
2. Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2.

Förändring 2014-2018 Enhet
37 %

ton CO2e/MSEK

46

HAGAINITIATIVET / KLIMATBOKSLUT 2018

Fördelning av utsläpp 2014-2018
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m I stapeldiagrammet framgår vilka
kategorier som ingår i Hagascopet. För
kategorier som ligger utanför Hagascopet
används en grå färgskala.

Analys och kommentarer
Klimatpåverkan för Siemens AB har minskat med 45 procent sedan
basåret 2014 och 26 procent sedan förra året. Minskningen har dels
sin förklaring i en omorganisering där Siemens AB:s personalstyrka
har delats upp på flera mindre Siemens-bolag. Utsläppsminskningen beror också på att Siemens AB har infört reserestriktioner
under året och på att andelen laddhybrider har ökat. Dessa åtgärder
har lett till en minskad klimatpåverkan med 29 procent från tjänsteresor. Denna minskning beror också på att personalstyrkan ökat
andelen resfria möten.
Under 2018 har Siemens AB börjat köpa ursprungsmärkt
vindkraft vilket har bidragit till en minskad klimatpåverkan i scope
2. Sett över Siemens AB:s totala klimatavtryck utgör utsläppen
från inköpt energi i scope 2 och tjänsteresor ungefär lika stora
delar. Under 2016, 2017 och 2018 har fokus legat på åtgärder för
investeringar i lågutsläppsfordon och utökad laddinfrastruktur för
företagets fordonsflotta. Under denna tidsperiod har utsläppen från
tjänsteresor i scope 1 minskat med 47 procent.
Som ett led i en global omstrukturering av divisionen Healthcare
avyttrade Siemens AB den svenska Healthcareverksamheten till
bolaget Siemens Healthcare AB. För Siemens AB medförde detta
en ökning av utsläpp i förhållande till omsättning under 2016 som
fortsatte under 2017. Under 2018 har dock utsläppen i förhållande
till omsättningen minskat med 25 procent och är återigen lägre än
2016 års nivåer. Detta eftersom utsläppen fortsatt minskat men
omsättningen är på samma nivå som 2017.

BETYDANDE UTSLÄPP SCOPE 3
Siemens betydande utsläpp i scope 3
kommer från inköpta produkter samt
användningen av Siemens produkter
och tjänster hos kunder. Siemens följer
upp energiförbrukning och koldioxidutsläpp från en stor del av produktportföljen.
Inom ramen för projektet ”Carbon
Emissions @ Suppliers” har Siemens
i utvecklad en ekonomisk modell
för identifiering av leverantörer med
betydande CO2-utsläpp. Uppföljning
av leverantörers CO2-avtryck har
genomfördes på en global nivå under
2018 med mer än 5000 leverantörer
vilka genererar ungefär hälften
av Siemens CO2-utsläpp i scope 3.
Siemens arbetar sedan tillsammans
med leverantörer för att identifiera
åtgärder och upprätta handlingsplaner
för minskade utsläpp.
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STENA RECYCLING

Stena Recycling gör återvinning till en hållbar
affär. Bolaget återvinner och förädlar restmaterial
till nya råvaror. Med 1 650 engagerade medarbetare
skapas varje dag långsiktiga lösningar för såväl
kunder som samhället i stort. Stena Recycling, som
ingår i Stena Metallkoncernen, finns representerat på
90 platser i Sverige och bolaget omsätter 9,5 mdkr.
www.stenarecycling.se
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Klimatmål
Stena Recycling har som övergripande mål att minska klimatpåverkan med 40 procent till 2020 jämfört med
basåret 2008. Det är ett relativt mål och sätts i förhållande till mängden insamlat material.

Åtgärder under 2018
• Fördjupade energikartläggning på några utvalda fastigheter och produktionsanläggningar har skett under året.
• Påbörjat projekt gällande elektrifiering av materialhanterare och andra arbetsmaskiner.
• Startat igång en ny återvinningsprocess för plast som tar emot uttjänt plastfilm, och på så sätt bidrar vi till att
öka andelen återvunnen plastråvara.

Utsläpp verksamhet (ton CO2e)

Basår 2008

2017

2018

Fördelning 2018

Förändring 2008-2018

834
11 194
8 776
13 601

1 506
3 803
7 966
10 898

1 323
2 566
3 789
11 062

3%
5%
8%
22 %

59 %
-77 %
-57 %
-19 %

7 869

21 830

25 118

14 %

-15 %

1%

-7 %

52 %
40 %
8%

-40 %
-15 %
-33 %
23 %

Scope 1
Tjänsteresor
Egen uppvärmning1
Egna transporter
Arbetsmaskiner
Scope 2
Inköpt energi2
Scope 3
Tjänsteresor3

SUMMA exklusive ursprungsmärkning
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar
el eller fjärrvärme4
SUMMA hagascope
Inköpta transporter5
Produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen6
- varav bränslen för tjänsteresor

367

257

340

42 641
0

46 259
-19 256

44 198
-18 467

42 641
23 036
5 959

27 004
19 059
5 686

25 731
19 526
3 965

218

360

268

1%

- varav bränslen för egna transporter

1 023

2 240

978

2%

-4 %

- varav bränslen för egna arbetsmaskiner

2 221

2 223

1 990

4%

-10 %

2 510
71 636

863
51 749

753
49 247

2%
100 %

-70 %
-31 %

- varav bränslen för energiproduktion
SUMMA (exkl klimatkompensation)

Nyckeltal Hagainitiativet
Utsläpp per mängd insamlat material

Basår 2008

2017

2018

0,039

0,015

0,014

Förändring 2008-2018 Enhet
-64 %

ton CO2e/ton insamlat material

1. Inklusive gasolförbrukning för gasskärning.
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. Flyg- och tågresor.
4. Reduktion av utsläppet för ”Inköpt energi” i scope 2.
5. Avser ut- och mellantransporter.
6. Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2.
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Fördelning av utsläpp 2008, 2017-2018
80000

0,045

Inköpta transporter
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Egna transporter
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0,015

20000
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0
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Basår
2008

2017
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0,000

m I stapeldiagrammet framgår vilka
kategorier som ingår i Hagascopet. För
kategorier som ligger utanför Hagascopet
används en grå färgskala.

Analys och kommentarer
Sedan basåret 2008 har Stena Recycling minskat sina utsläpp inom
Hagascopet med 40 procent och sedan föregående år har utsläppen
minskat med cirka 5 procent, detta trots att Stena Recycling har tagit
hand om 7 procent mer material under året. Företagets klimatpåverkan i scope 2 har minskat 15 procent sedan basåret, mycket tack vare
beslutet att köpa ursprungsmärkt el från vattenkraft.
Sedan föregående år ingår nu även Stena Technoworld i Stena Recycling vilket lett till förändringar i företagets klimatpåverkan. Bland
annat har andelen ursprungsmärkt el minskat och utsläppen i scope
2 har ökat med 15 procent sedan föregående år. Sedan anskaffningen
av Stena Technoworld har fler verksamheter tillkommit som inte har
använt ursprungsmärkt el, vilket också bidragit till den 15-procentiga uppgången i scope 2. Dessa elavtal håller dock på att uppdateras
även för Stena Technoworlds verksamheter. Jämfört med basåret har
klimatpåverkan minskat med 46 procent i scope 1. Denna minskning
beror främst på minskad användning av eldningsolja för uppvärmning, minskad olje- och dieselförbrukning för arbetsmaskiner samt
avveckling av den egna fordonsparken. Då den egna fordonsparken
avvecklats har dessa transporter istället köpts in. De inköpta ut- och
mellantransporterna utgör 40 procent av företagets totala klimatpåverkan. Avveckling och försäljning av egna åkerier bidrar till minskade
utsläpp i scope 1 men samtidigt har utsläppen från samtliga inköpta
transporter i scope 3 ökat.

BETYDANDE UTSLÄPP SCOPE 3
Utsläppen från Stena Recyclings
kunders transporter av avfall
in till anläggningarna ingår inte
i klimatbokslutet och de utgör
betydande utsläpp i scope 3.
Stena Recycling arbetar för att
minska dessa genom att ställa
miljökrav i upphandlingar,
såsom exempelvis krav på
bränsle, fordonens prestanda och
transportoptimering.
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STOCKHOLM EXERGI

Stockholm Exergi skapar ett behagligt inomhusklimat
till boende och verksamma i Storstockholm. Det lokala
energibolaget producerar resurseffektiv fjärrvärme, fjärrkyla
och el och ägs till lika delar av Fortum och Stockholms
stad. Stockholm Exergi har över 10 000 kunder och cirka
700 medarbetare. Under året omsatte bolaget 7,0 mdkr.
Tillsammans med kunder och stockholmare har Stockholm
Exergi bidragit till att Stockholm räknas som en av världens
mest hållbara huvudstäder. www.stockholmexergi.se
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Klimatmål
Stockholm Exergis mål är att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till 2020 jämfört med 2010 genom
omställning till förnybar energi, återvinning, effektivisering, samt i sista hand klimatkompensation. Senast 2030 ska
produktionen till 100 procent baseras på återvunnen eller förnybar energi och under 2022 ska det sista kolet fasas ut.

Åtgärder under 2018
• Tillståndsprocessen för ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta i är nu inledd, vilket är en förutsättning för en hållbar
utfasning av kolet. Detta innebär att fossil kraftvärme ersätts och klimatpåverkan minskas både lokalt och i hela
energisystemet.
• Effektstyrning har under året installerats i 1000 fastigheter där värmens tröghet i huset används för att jämna ut
effekttoppar.
• Under året har vi tecknat vårt första kundavtal inom solceller och fordonsladdning, kompletterat med ett system
för smart elstyrning.

Utsläpp verksamhet (ton CO2e)1

Basår 2010

2017

2018

Scope 1

1 418 507

848 088

913 238

83 %

-36 %

Produktion1

1 418 156

847 762

912 957

83 %

-36 %

- CO2 från kolförbränning

624 340

437 480

461 020

42 %

-26 %

- CO2 från oljeförbränning

420 232

36 232

95 859

9%

-77 %

- CO2 från förbränning av fossil fraktion i avfallsbränslen

210 756

321 236

303 737

28 %

44 %

- Övriga växthusgasutsläpp2

162 828

52 813

52 342

5%

-68 %

Tjänsteresor3
Scope 2
Inköpt el4
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar el5
Scope 3
Tjänsteresor6
SUMMA Hagascope
Produktion av annan fjärrvärmeproducent som levereras av

Fördelning 2018 Förändring 2010-2018

351

327

281

0%

-20 %

77 982

85 206

67 389

6%

-14 %

442 002

362 839

362 287

-18 %

-364 020

-277 634

-294 898

-19 %

448 990

99 630

120 044

11 %

176

181

179

0%

2%

1 496 665

933 475

980 807

89 %

-34 %

124 850

27 334

47 955

4%

-62 %

323 963

72 115

71 910

7%

-78 %

75

73

57

0%

-25 %

-73 %

Stockholm Exergi7
Produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen8
- varav bränslen för tjänsteresor
- varav bränslen för energiproduktion

323 888

72 042

71 853

7%

-78 %

SUMMA (exkl klimatkompensation)

1 945 479

1 032 924

1 100 672

100 %

-43 %

-7 797

-351 160

1 937 682

-293 912
739 012

Klimatkompensation
SUMMA (inkl klimatkompensation)

Nyckeltal Hagainitiativet

749 513

-61 %

Basår 2010

2017

2018

Utsläpp från egen produktion9

158

102

105

-34 % g CO2e/kWh

Utsläpp per levererad energi innan klimatkompensation10

162

100

108

-33 % g CO2e/kWh

Utsläpp per levererad energi efter klimatkompensation11

162

72

74

-55 % g CO2e/kWh

1.

2.
3.
4.

Stockholm Exergis egen produktion, utsläpp av
koldioxid, lustgas, metan och köldmedier. Utsläpp från
produktion avviker från redovisat utsläpp i Stockholm
Exergis hållbarhetsredovisning (ca 4000 ton lägre).
Ton CO2e justerat efter IPCC AR5 från och med 2017.
Avser bil i tjänst. 2010 års utsläpp antas vara det
samma som för 2014.
Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme
eller fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat
(residualmix). I ”Fördelning 2018” inkluderas avtal om

5.

6.
7.

ursprungsmärkt el.
Reduktion genom att Stockholm Exergi
köper ursprungsmärkt el till fjärrvärme- och
fjärrkylaproduktionen.
Avser flygresor i tjänsten. 2010 års utsläpp antas vara
det samma som för 2014.
Utsläpp hos annan aktör än Stockholm Exergi vid
produktionssamverkan för fjärrvärme. Utsläppen
omfattar både utsläpp från anläggning och från
utvinning och distribution av bränslen till dessa

Förändring 2010-2018

Enhet

anläggningar.
Avser förutom produktion och distribution av bränslen
transport av tillsatser och askor samt uppströms
utsläpp för inköpt el.
9. Utsläpp från egen produktion av el, värme och kyla.
10. Totala utsläpp i scope 1, 2 och 3 per levererad
fjärrvärme, el och fjärrkyla före klimatkompensation.
11. Totala utsläpp i scope 1, 2 och 3 per levererad
fjärrvärme, el och fjärrkyla efter klimatkompensation.

8.
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Fördelning av utsläpp 2010, 2014-2018
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0
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m I stapeldiagrammet framgår vilka kategorier
som ingår i Hagascopet. För kategorier som ligger
utanför Hagascopet används en grå färgskala.
Kategorin Produktionssamverkan innefattar
utsläpp från andra värmeproducenter som
levererar till Stockholm Exergis fjärrvärmenät.

Analys och kommentarer
Under vintern 2018 drabbades Stockholm Exergi av bränslebrist
på flis på grund av extrem nederbörd och mild vinter i Baltikum.
För att garantera värmeleveranserna ersattes flisen dels av t ex
bioolja, men också av fossila bränslen, främst olja. Detta avspeglas
i att utsläppen från anläggningarna ökade med 8 procent jämfört
med föregående år. Jämfört med närmast jämförbara år innan det
nya biokraftvärmeverket i Värtan kom i drift, 2015, har utsläppen i
produktion dock minskat med 16 procent.
För att optimera produktionen sker ett samarbete med
närliggande fjärrvärmeproducenter. Utsläppet för den värme som
produceras hos andra fjärrvärmeproducenter men levereras av
Stockholm Exergi redovisas i klimatbokslutet. Denna utsläppspost,
där även konceptet Öppen Fjärrvärme med överskottsvärme från
datahallar och livsmedelsbutiker ingår, ökade något trots att Öppen
Fjärrvärme ökade och för första året nådde över 100 GWh.
Totalt har utsläppet ökat med 7 procent jämfört med 2017, men
minskat med 43 procent jämfört med basåret 2010.
Nyckeltalen ”utsläpp från egen produktion” och ”totalt utsläpp per
levererad energi” har ökat med 3 respektive 8 procent jämfört med
2017 och 34 respektive 33 procent jämfört med basåret 2010.
För ”Hagascopet” har Stockholm Exergi minskat sina utsläpp med
34 procent sedan basåret 2010.

BETYDANDE UTSLÄPP SCOPE 3
Stockholm Exergi redovisar sina
mest betydande utsläppskällor
i samtliga scope. Utsläpp vid
utvinning, förädling och transport
av bränslen in till anläggningarna
står för ungefär sju procent av
företagets totala utsläpp och
ingår i klimatbokslutet i scope
3. Utsläppet vid utvinningen av
bränslena är relativt lågt eftersom
en stor del av de bränslen
som används är restprodukter
från skogsbruk, industrin och
samhället.
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SVEASKOG

Sveaskogs kärnverksamhet är att bruka och sälja skog
som timmer, massaved och biobränsle, för att användas
i produktion av träprodukter, papper, förpackningar och
energi. Sveaskog är Sveriges största skogsägare med
kunder över hela landet. 2018 omsatte Sveaskog 7 mdkr
och hade 840 anställda. Sveaskog tar långsiktigt ansvar
för skogen som ett komplext ekosystem med plats för
människor, djur och växter. www.sveaskog.se
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Klimatmål
Sveaskogs mål är att mellan åren 2010 till 2020 minska utsläppen av koldioxid med minst 30 procent,
relaterat till mängd levererad skogsråvara. Med 2005 som basår är målet att uppnå en minskning av de totala
koldioxidutsläppen med 40 procent till 2020.

Åtgärder under 2018
•
•

•

Ökade inslag av förnyelsebart bränsle hos egna avverkningslag och entreprenörer genom aktivt
påverkansarbete i upphandling och kontinuerlig intern utbildning.
Effektiviserad transportlogistik. Deltagande i utvecklingsprojekt som möjliggör tyngre och längre transporter
vilket medför färre transporter och lägre utsläpp. Nya samarbetsformer över större geografier där virkesbyten
med andra aktörer kan korta transportavstånd.
Tolv nya pelletseldande värmepannor vid plantskolorna i Vibytorp och Trekanten har minskat koldioxidutsläppen
med över 90 procent vid uppvärmningen av växthusen.

Utsläpp verksamhet (ton CO2e)

Basår 2005

2017

2018

Fördelning 2018

Förändring 2005-2018

Scope 1
Tjänsteresor1
Energi2
Egna arbetsmaskiner

13 380

1 585

1 817

2%

-86 %

5 084

2 992

2 971

3%

-42 %

12 303

3 350

4 286

4%

-65 %

776

5 867

5 714

0%

-100 %

643

274

267

0%

-58 %

32 185

14 068

15 056

0

-5 857

-5 712

Scope 2
Inköpt energi3
Scope 3
Tjänsteresor4
SUMMA exklusive ursprungsmärkning
Reduktion genom köp av ursprungsmärkt
förnybar el eller fjärrvärme5

-53 %

SUMMA hagascope

32 185

8 211

9 344

8%

-71 %

Inköpta transporter

109 631

59 127

57 937

50 %

-47 %

53 576

42 564

46 478

40 %

-13 %

Produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen6

Inhyrda arbetsmaskiner

8 542

2 527

2 997

3%

-65 %

- varav bränslen för tjänsteresor

5 575

323

328

0%

-94 %

751

422

389

0%

-48 %

2 216

1 782

2 280

2%

3%

203 934

112 429

116 756

100 %

-43 %

Basår 2005

2017

2018

18,532

10,394

10,469

- varav bränslen för energiproduktion
- varav bränslen för egna transporter och arbetsmaskiner
SUMMA (exkl klimatkompensation)

Nyckeltal Hagainitiativet
Utsläpp per levererad skogsråvara (totalt)

Förändring 2005-2018 Enhet
-44 %

ton CO2e/km3fub

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 ”Fördelning 2018” samt ”Förändring 2005-2018” inkluderas
avtal om ursprungsmärkt el.
4. Flyg och tåg.
5. Reduktion av utsläppet för ”Inköpt energi” i scope 2.
6. Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2.
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Fördelning av utsläpp 2005, 2014-2018
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m I stapeldiagrammet framgår vilka
kategorier som ingår i Hagascopet. För
kategorier som ligger utanför Hagascopet
används en grå färgskala.

Analys och kommentarer
Inom Hagascopet har Sveaskog sedan basåret 2005 minskat sina
utsläpp med 71 procent. På totalen är skillnaden mindre (43 procent) då
en betydande del av utsläppen från Sveaskogs verksamhet faller inom
scope 3, i form av inköpta transporter och inhyrda arbetsmaskiner.
Jämfört med basåret har utsläppen från inköpta transporter
minskat 47 procent, vilket är en fortsatt minskning på två procent sedan
föregående. Detta har åstadkommits genom en hög användning av
förnybara drivmedel samt effektiva transportlogistiska lösningar som
exempelvis virkesbyten i olika geografier. För inhyrda arbetsmaskiner
har utsläppen ökat med nio procent jämfört med föregående år men
fortfarande minskat med 13 procent jämfört med basåret 2005.
Utsläppen från de egna arbetsmaskinerna har mer än halverats
jämfört med 2005, men även de har ökat jämfört med föregående år,
vilket bland annat är en följd av införandet av reduktionsplikten. Tidigare
har Sveaskog köpt drivmedel med en högre inblandning av förnybar
diesel, men i och med reduktionspliktens införande har tillgången till
HVO som inte producerats från PFAD minskat vilket lett till en högre
andel fossil diesel under det senare halvåret. Detta påverkar även
utsläppen för produktion av bränslen till egna arbetsmaskiner i scope 3.
Utsläpp per levererad mängd skogsråvara (ton CO2 e/km3 fub) har
sedan basåret visat en nedåtgående trend men ökat något jämfört med
föregående år, främst på grund av ökade utsläpp från egna och inhyrda
arbetsmaskiner. Jämfört med basåret är har nyckeltalet minskat med
44 procent.

BETYDANDE UTSLÄPP SCOPE 3
Sveaskogs mest betydande
utsläpp i scope 3 härrör från
virkestransporter med lastbil
och från skogsmaskiner. Dessa
ingår i scope 3 och redovisas i
klimatbokslutet under inköpta
transporter samt under egna eller inhyrda arbetsmaskiner och
ingår i klimatmålet. Sveaskog
uppmuntrar användningen av
förnybara drivmedel för inhyrda
arbetsmaskiner och inköpta
transporter.
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BILAGA 1: BIOGENA UTSLÄPP
De biogena koldioxidutsläppen sker vid användning av biobränslen för
uppvärmning, 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 koldioxidutsläpp
från fossila bränslen som bidrar till växthuseffekten eftersom biobränslen
tar upp lika mycket koldioxid under sin framväxt som det släpps ut vid
förbränning. Koldioxidutsläppet vid förbränning av biobränslen kallas för
biogena koldioxidutsläpp. Enligt GHG-protokollet och även i den nationella
klimatrapporteringen ska det biogena koldioxidutsläppet redovisas separat från
det fossila.
I tabellen nedan redovisas företagens biogena koldioxidutsläpp parallellt med de
fossila i scope 1. Notera att endast koldioxidutsläpp redovisas varför de fossila
CO2-utsläppen i tabellen inte överensstämmer med utsläpp av växthusgaser
uttryckta i CO2e (koldioxidekvivalenter) i respektive företags klimatbokslut.

Fördelning av direkta CO2-utsläpp
mellan fossila (scope 1) och biogena
Axfood
Coca-Cola European Partners Sverige

Direkt biogent CO2utsläpp (ton)

Fossilt CO2-utsläpp i
scope 1 (ton)

5 113

17 406

343

607

Folksam

Kan ej beräknas

533

HKScan

856

9 531

JM

370

4 241

76 689

10 605

509

1 876

0

546

Lantmännen
Löfbergs
McDonald’s Sverige
Nouryon
Preem
Siemens
Stena Recycling
Stockholm Exergi
Sveaskog

0

174 375

1,5

2 161 398

0

604

2 172

18 740

1 746 214

860 616

10 135

9 074
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BILAGA 2: UTSLÄPP I SCOPE 2 REDOVISADE
MED OLIKA BERÄKNINGSMETODER
Beräkning av utsläpp i scope 2 kan enligt GHG-protokollet göras med någon av
följande metoder:
• ”Market-based method”, där man skiljer mellan ursprungsmärkt inköpt
el, värme eller kyla och ospecificerad. Specifik utsläppsfaktor används för
ursprungsmärkt produkt och utsläppsfaktor för residualmix används för
ospecificerad leverans.
• ”Location-based method”, där utsläppsfaktor för hela leveransen i kraft-,
värme eller kylanätet används.
Enligt GHG-protokollets riktlinjer skall dels vald metod deklareras, dels
utsläppen med ej vald metod redovisas separat. I Hagainitiativets klimatbokslut
används ”Market-based method”, vilken också är den som Energimarknadsinspektionen föreskriver. Nedan redovisas utsläppen i scope 2 med respektive
metod.

CO2-utsläpp i scope 2
"Location-based method"
(ton)

CO2-utsläpp i scope 2
”Market-based method”
(ton)

Axfood

17 681

4 016

Coca-Cola European Partners Sverige

1 361

49

Folksam

977

483

HKScan

6 297

1 723

JM

3 287

1 481

Lantmännen

36 040

18 231

403

57

Löfbergs
McDonald’s Sverige

6 238

1

Nouryon

63 030

2 199

Preem

46 190

216

Siemens

242

1 015

Stena Recycling

5 771

6 651

Stockholm Exergi

71 618

67 389

542

3

Sveaskog

HAGAINITIATIVET
Ett lönsamt näringsliv
utan klimatpåverkan.

