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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
40
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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VARBERGS SPARBANK

Varbergs
Sparbank
Vi är en lokal bank med kontor i Varberg,
Tvååker och Veddige. Vår verksamhet
innefattar såväl privatkunder som företagskunder. Alla beslut fattas lokalt –
av oss som känner kunden och marknaden.
Vi har sedan 1836 uppmuntrat till sparande
och varit en del av stadens utveckling.
Hela vår vinst stannar i Varberg. Som
investeringar i bankverksamheten och som
stöd genom Sparbankstiftelsen Varberg,
där föreningsliv, forskning, utbildning och
näringsliv får möjligheter att utvecklas.
Det är detta som kallas Sparbanksidén –
en hållbar idé som i dag är mer aktuell
än någonsin.

Resan mot ett livskraftigt
Varberg
Den finansiella sektorn spelar en viktig roll för
att styra kapital till lösningar som begränsar
klimatförändringarna. Därför är det viktigt att vi
fortsätter utveckla vår roll som möjliggörare av
hållbar tillväxt och hjälper våra kunder att göra
medvetna val så att vi tillsammans kan bygga
ett livskraftigt Varberg. Syftet med vårt klimat
bokslut är att öka insikten om våra växthusgasutsläpp och använda underlaget som vägledning
för utsläppsreduceringar i verksamheten. Som
ett första steg att målsätta vårt klimatarbete
har vi under 2021 arbetat med Carbon Law som
utgångspunkt med ambitionen att minska våra
utsläpp med ca 7% per år. Vi arbetar löpande
med att utveckla vårt hållbarhetsarbete i syfte
att fokusera våra insatser där de har störst
positiv påverkan.
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Initiativ för klimatet
Under året har vi lanserat sex nya låneprodukter,
bl. a sollån, grönt billån och gröna bolån, för att
göra det enklare för våra kunder att göra medvetna val. Vi etablerade ett ramverk för gröna
obligationer, ett sätt att låna upp pengar på
kapitalmarknaden för finansiering av krediter
med tydliga hållbarhetsfördelar, och emitterade
vår första gröna obligation. Med föregående års
klimatbokslut som utgångspunkt har vi genomfört en rad åtgärder för att minska verksamhetens egna utsläpp.

•
•
•
•
•
•

Beställt en elbil som ska ersätta bankens
dieseldrivna företagsbil.
Genomfört en energikartläggning för att
säkerställa att vi har energieffektiva
fastigheter och lokaler.

2019

2020

2021

Scope 1 - Direkta utsläpp

1,9

0,9

0,8

Scope 3 forts.

Företagsbil diesel

1,9

0,9

0,8

Avfall

Köldmedium: R-410 A

0

0

0

Hushållsavfall, brännbart

Köldmedium: R-134a

0

0

0

Papper

Scope 2: Indirekta utsläpp
från köpt energi

0,4

0,4

6,4

Farligt avfall

Fjärrvärme

0,4

0,4

0,4

0

0

-

-

-
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TOTALA UTSLÄPP CO2e (TON)

El: Electricity Green label
El: Electricity Sweden
Scope 3: Indirekta utsläpp
upp- och nedströms i
värdekedjan

2020

2021

4,9

4,1

3,9

0,2

0,1

0,1

0,1

-

0,1

-

0,1

0

0

0

0

10,2

5,6

4,9

6,6

0,9

0,2

-

-

0,4

Bil

-

-

90

MC/Moped

-

-

0,1

Tåg

-

-

0,1

-

-

0,6

TOTALA UTSLÄPP CO2e (TON)

Verksamhetsavfall till deponi

30,2

17,1

237,1

2019

Tjänsteresor
Tåg
Bil
Flyg
Hotellnätter
Personalens pendling

Inköpta varor
Kontorspapper

4,6

3,9

3,3

Jobbat för att minska vår pappers
förbrukning, bl a genom att öka andelen
e-signerade avtal i kundverksamheten.

Vattenförbrukning

0,4

0,4

0,2

-

-

4,0

Buss

Inlett ett projekt för att förbättra sortering
och återvinning av papper, plast och
hushållsavfall.

Plastkort

-

-

0,2

Uppströms leasade tillgångar

Kontorsmaterial

-

-

1,0

Electricity Renewable

-

-

0

Electricity Sweden - Uppströms

-

-

0,1

-

-

123,4

32,5

18,4

244,3

Uppdaterat våra riktlinjer för tjänsteresor
samt införskaffat elcyklar som medarbetare
kan använda för kortare resor i tjänsten.
Installerat laddstationer för elcykel och elbil
på kund- och personalparkering vid Torget.

Toalettpapper, pappershanddukar

Bränsle- och
bränslerelaterade aktiviteter

Kunders transporter

El

-

-

1,6

Företagsbil diesel

-

-

0,2

Bil

Fjärrvärme

-

-

0,8

TOTALA UTSLÄPP

3,2

2,0

1,9

Transporter & Distribution
Värdetransporter

Årets klimatbokslut kommer att användas som
underlag för fortsatta initiativ för att minska vår
klimatpåverkan under kommande år.

Våra utsläpp
Sex nya låneprodukter
som bidrar till omställning
För privatpersoner som vill investera
i en miljöklassad bil, solpaneler till
bostaden eller andra effektiva
energilösningar för hemmet erbjuder
vi sedan 2021 fördelaktiga lån.
För företag erbjuder vi förmånliga
fastighetskrediter för investeringar i
resurs- och energieffektiva
fastigheter, bra både för affären
och för miljön.
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Under 2021 har vi sänkt våra utsläpp från tjänste
resor, avfall och kontorspapper. Likt 2020 är årets
siffror påverkade av pandemin, som bland annat
har haft inverkan på antalet tjänsteresor. All vår
elförsörjning kommer från bankens vindandelar
i föreningarna Varbergs Vind och Varbergsortens
Vindkraftsförening. Ökningen av utsläpp från
elförbrukningen jämfört med tidigare år kommer
av att vi i år rapporterar enligt GHG-protokollets
rekommenderade redovisningsmetoder för köpt
el, dvs både ”location-based” och ”market-based”.
Våra utsläpp från ”market-based method” är 0
CO2e. För att ytterligare förstärka vårt miljö- och

klimatarbete har vi i årets bokslut inkluderat fler
kategorier av utsläpp enligt GHG-protokollet, vilket
förklarar att våra utsläpp ökar i rapporteringen. De
kategorier som tillkommit i årets bokslut är bränsle- och bränslerelaterade aktiviteter, värdetransporter, personalens pendling, kunders transporter
och poster under inköpta varor. Under året har vi
påbörjat resan med att mäta våra indirekta utsläpp
från bankens utlåningsverksamhet och investeringar. Läs mer om det och vårt klimatbokslut i bankens
hållbarhetsredovisning på varbergssparbank.se.
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Är Klimatbokslut med EMC något för ditt företag?
Gå in på klimatbokslutet.com

emcsverige.se
66
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