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KLIMATBOKSLUT MED EMC

SÅ GÅR DET TILL

FÖRETAGEN

”Allt fler företag och
organisationer inser
att ett strategiskt och
operativt klimatarbete
stärker affärerna och
skapar konkurrens
fördelar.”
Ett aktivt klimatansvar
Klimatbokslut
med EMC
I klimatbokslutet kartlägger och beräknar företag
sina klimatutsläpp och identifierar på så vis
var den stora klimatpåverkan finns i företagets
affärsmodell. Resultatet lägger grunden för att
vidta rätt åtgärder i form av affärsutveckling, effektiviseringar, implementering av ny teknik och
kravställning på leverantörer. Företag som berättar hur de bidrar till klimatomställningen stärker
dessutom sitt varumärke, inspirerar andra och
driver klimatarbetet framåt.
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EMC:s koncept ger företag metodstöd och
kompetensutveckling, ett digitalt klimatberäkningsverktyg samt en kommunikationsplattform.
Processen gör det enkelt för alla verksamheter
att ta fram det egna klimatbokslutet och hitta
nya vägar framåt för ett effektivt och lönsamt
klimatarbete.

Klimatbokslutet visar hur företagen tar ett aktivt klimatansvar
genom kunskapsutveckling, mätning, redovisning och uppföljning
av verksamhetens utsläpp. Företagen vittnar dessutom om stärkta
affärer och konkurresnördelar i samband med ett strategiskt och
operativt klimatarbete. Genom att delta i Klimatbokslut med EMC
åtar sig företagen att:

•
•
•

Formulera syftet och sätta mål för klimatarbetet
Beräkna och redovisa klimatpåverkan årligen
Verka aktivt för en minskande utsläppstrend

Läs mer om Klimatbokslut med EMC på www.klimatbokslutet.com.
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Deltagande företag
När allt fler företag kartlägger och beräknar sina utsläpp leder det
till ökad kontroll, effektivare åtgärdsplaner och godare förutsättningar att nå klimatmålen. I denna sjätte upplaga av Klimatbokslut
med EMC deltar 25 företag och organisationer som har insett klimatarbetets affärskritiska och utvecklingsdrivande betydelse. Verksamheterna deltar efter sina egna förutsättningar och behov, och
redovisar de faktorer som är relevanta för respektive verksamhet.
Syftet är inte att jämföra olika verksamheter med varandra utan att
utveckla sitt eget klimatarbete, lyfta fram goda exempel och lära av
varandra. Verksamheterna ansvarar själva för sin klimatrapport och
de uppgifter de lämnar i denna.

”Ett klimatbokslut är
ett effektivt verktyg
som gör det möjligt att
utveckla och förbättra
hållbarhetsarbetet.”

Antal deltagande företag
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Rapportering enligt
GHG-protokollet
Klimatbokslutet utgår från GHG-protokollets
(Greenhouse Gas Protocol) riktlinjer vilket är
den globala standarden för beräkning, hantering och rapportering av växthusgasutsläpp.
GHG-protokollet ligger även till grund för GRI:s
standard för utsläpp, GRI 305. GHG-protokollets standarder och verktyg används globalt av
företag och organisationer för att beräkna och
hantera växthusgasutsläpp.
GHG-protokollets fem rapporteringsprinciper
bidrar till att göra resultatet så användbart,
spårbart och trovärdigt som möjligt:

•
•
•
•
•

Relevans
Fullständighet
Jämförbarhet
Transparens
Noggrannhet

GHG-protokollet kan anpassas till olika verksamheters behov, storlek
och ambition då det är uppdelat på olika rapporteringsnivåer, så kallade
Scope. Metoden innehåller tre olika scope med följande innebörd:

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Avser direkta utsläpp från källor
som kontrolleras av verksamheten
själva och där företaget har direkt
kontroll över sin klimatpåverkan,
till exempel utsläpp från egna fordon och industriella processer.

Avser indirekta utsläpp från
inköpt energi. Utsläppen sker då
hos producenten men räknas in i
den förbrukande verksamhetens
utsläppssiffror. Några exempel är
inköpt el, värme och kyla.

Omfattar indirekta utsläpp uppströms och nedströms i värdekedjan som verksamheten ger upphov
till men inte kontrollerar direkt.

Scope 3 brukar delas upp i följande 15 kategorier:
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Uppströms

Nedströms

1.

Inköpta varor och tjänster

9.

2.

Kapitalvaror

10. Bearbetning av sålda produkter

3.

Bränsle- och energirelaterade utsläpp

11. Användning av sålda produkter

4.

Inköpta intransporter

12. Avfallshantering av sålda produkter

5.

Avfallshantering

13. Uthyrda tillgångar

6.

Tjänsteresor

14. Franchise

7.

Pendlingsresor

15. Investeringar

8.

Hyrda tillgångar

Inköpta uttransporter
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Vad betyder det?
Utsläppsrapportering i scope

Koldioxidekvivalenter (CO2e)

Klimatbokslutet utgår från GHG-protokollets
riktlinjer vilket är den globala standarden för
beräkning, hantering och rapportering av växthusgasutsläpp. Metoden innehåller tre rapporteringsnivåer, så kallade scope, som avser 1)
direkta utsläpp, 2) indirekta utsläpp från köpt
energi samt 3) indirekta utsläpp upp- och nedströms i värdekedjan. I företagens utsläppstabeller återges verksamhetens utsläpp för olika
kategorier i de redovisade scopen för ett eller
flera år.

I klimatbokslutet anges utsläppen i
koldioxidekvivalenter (CO2e) vilket är ett omräkningsmått som tar hänsyn till att olika
växthusgaser har olika påverkan på den globala
uppvärmningen. Man översätter alltså olika
klimatgasers påverkan till hur mycket koldioxid
som skulle orsaka samma växthuseffekt. Räknat
per utsläppt ton bidrar exempelvis metan 21
gånger mer till växthuseffekten än koldioxid. Ett
metanutsläpp på 1 ton motsvarar således
21 ton koldioxidekvivalenter.

Miljarder ton CO2e

Carbon Law
50
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30

GHG-protokollet har kompletterats med riktlinjer
kring redovisning av utsläppen i scope 2. Sedan
redovisningsår 2014 måste man tydligt redovisa
vilken metod av ”location based method” och
”market based method” som har använts vid
val av utsläppsfaktor för inköpt el. Man är även
skyldig att i någon form redovisa utfallet av den
metod man inte väljer att redovisa primärt.
Med ”location based method” menas att
utsläppsfaktorn motsvarar den totala produktionen till det kraftnät från vilket konsumenten
hämtar sin el, med andra ord den elmix som
finns i nätet där man befinner sig. Med ”market
based method” menas att utsläppsfaktorn utgår
från produktionen till det kraftnät från vilket
konsumenten hämtar sin el, men med korrigering att man redovisar den andel förnyelsebar el
man köper. Syftet med att redovisa bägge dessa
metoder är att påvisa att all elförbrukning alltid
har en klimatpåverkan oavsett andelen inköpt
förnyelsebar el. Detta eftersom elmixen i ens
lokala kraftnät i princip alltid har en viss andel
fossilbaserade inslag.
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Carbon Law
Carbon Law beskriver den utsläppsminskning som krävs globalt sett för att klara Parisavtalets tvågradersmål, det vill säga att begränsa den globala uppvärmningen till högst två grader. Carbon Law fastslår att utsläppen måste halveras varje decennium, en ungefärlig minskningstakt med sju procent per år, från 2020.
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Location- och
market based method
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Med undvikna utsläpp menas utsläpp som undvikits genom att ens kunder köpt ens produkt
jämfört med alternativ som producerats på ett
mindre klimatvänligt sätt.
GHG-protokollet föreskriver inte att man ska
ta med undvikna utsläpp i sin klimatrapport
men om man gör det ska dessa redovisas i en
separat grupp, så att det tydligt framkommer att
de inte räknas med i företagets totala klimatpåverkan. För exempelvis ett energiföretag kan det
vara relevant att lyfta undvikna utsläpp för att
påvisa den klimatnytta som deras verksamhet
bidrar med, exempelvis undvikna utsläpp från
alternativ uppvärmning och elproduktion.
Företag som redovisar undvikna utsläpp bör
vara transparanta med hur de har gjort sina
beräkningar. Undvikna utsläpp ska inte likställas
med minskade eller negativa utsläpp.
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Företagen
I 2021 års upplaga av Klimatbokslut med EMC delar 25 företag och organisationer med
sig av utsläppsdata, genomförda satsningar och åtgärder samt framtida ambitioner
och mål. Utöver dessa är det ytterligare 4 företag som initierat sin resa för ett effektivt
klimatarbete. Totalt ingår idag 29 företag och organisationer i nätverket.
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REGION HALLAND

Region Halland
Region Halland har över 8000
medarbetare som arbetar med att ge
hallänningarna god hälso- och sjukvård
och att främja hållbar utveckling och
tillväxt i Halland.
Vår vision Halland – bästa livsplatsen
innebär att vårt arbete har ett stort fokus
på attraktiva och hållbara livsmiljöer.

Öka takten mot minsta
möjliga klimatpåverkan
Region Halland ska vara ett föredöme inom
klimat- och miljöområdet och som offentlig aktör
kommer ett ansvar att både synliggöra och visa
på utveckling i detta arbete. Våra utsläpp av
växthusgaser minskar men inte tillräckligt snabbt.
Vi behöver öka takten!
Vårt klimatbokslut omfattar verksamhet i egen
regi. Det ger oss och Hallands invånare en vägvisning i hur Region Hallands klimatarbetet
utvecklas. Primärt har utsläpp som direkt avser
vår verksamhet kartlagts och redovisats. En viktig
utmaning är att fortsätta arbetet med våra indirekta utsläpp. För att lyckas med detta är sam
verkan mellan nationella, regionala, kommunala
och lokala aktörer av stor betydelse.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

44 %
Resorna fortsätter att minska även
2021. Mellan 2020 – 2021 har klimatpåverkan från personbil minskat med
över 20% och resor med flyg 44%.

Åtgärder 2021
Arbete med elektrifiering av våra interna fordon
fortlöper och en större projektering av ladd
infrastruktur är påbörjad. Även arbetet med att
minska utsläpp av lustgas är under uppstart.
Genom översyn av vår interna avfallshantering
under 2021 ska arbetet med att minska vår
resursanvändning och förbättra vår material
återvinning leda till en minskad klimatpåverkan.
Vi har under året startat arbete med cirkulär
upphandling av offentliga möbler.
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Insikter och lärdomar
Vår klimatpåverkan har i jämförande tal
ökat med 7% mellan år 2020 och 2021.
Ett ökat ventilationsbehov har påverkat
fastighetsrelaterade utsläpp, samt att
transportbehovet av patienter ökade
under året. I takt med att fler utsläpp
inkluderas i bokslutet kommer våra
redovisade utsläpp att öka.
Ett lågt resande även under 2021 har
minskat vår klimatpåverkan. Ett förändrat beteende kring mötes- och resvanor
har minskat växthusgasutsläppen med
26%. Att nyttja digitalisering, att tänka
och göra nytt samt att stärka samverkan
är viktiga steg i vårt klimatarbete.

TOTALA UTSLÄPP CO2e (TON)

Scope 1

SÅ GÅR DET TILL

2015

2019

2020

2021

3 789

3 705

2 817

2 988

Transport
Godstransport

159

99

74

53

-

114

28

30

Bilpool, verksamhetsbil och
buss

469

465

285

230

Privat bil i tjänsten

346

289

145

107

Patienttransport

955

995

753

991

13

5

5

41

37

47

Arbetsmaskiner

Övrigt
Stationär förbränning
Eldningsolja

72

Naturgas

16

-

-

-

Biobränsle (Pellets)

-

43

42

42

Ecopar A

-

-

-

89

1 520

1 548

1 343

1 249

Medicinska gaser

Arbetet med att minska vårt avfall har
en hög prioritet. Sjuk- och hälsovård är
en resurskrävande verksamhet, vilket
också innebär att den har en betydande klimat- och miljöbelastning. Stor
klimatpåverkan kommer från plast och
engångsmaterial. Vi behöver öka
miljöprestanda och återvinningsgrad av
de produkter vi upphandlar.

Lustgas
Övriga

-

41

54

47

251

58

53

97

Scope 2

1 130

759

1 648

1 930

Fjärrvärme

1 130

759

1 648

1 923

Köldmedium - läckage totalt

Fjärrkyla
El
Elbil

-

-

-

7

0

0

0

0

-

0

0

0

Scope 3

618

478

170

157

Tjänsteresor - Flyg

618

415

109

60

Tjänsteresor - Hotell

-

-

-

11

Tjänsteresor - Hyrbil

-

-

-

5

63

61

80

5 537

4 943

4 636

5 075

Material - Mineralgödsel
TOTAL
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Är Klimatbokslut med EMC något för ditt företag?
Gå in på klimatbokslutet.com

emcsverige.se
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