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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, ef-
fektiviseringar, implementering av ny teknik och 
kravställning på leverantörer. Företag som berät-
tar hur de bidrar till klimatomställningen stärker 
dessutom sitt varumärke, inspirerar andra och 
driver klimatarbetet framåt.

EMC:s koncept ger företag metodstöd och 
kompetensutveckling, ett digitalt klimatberäk-
ningsverktyg 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.

”Allt fler företag och 
organisationer inser 

att ett strategiskt och 
operativt klimatarbete 
stärker affärerna och 
skapar konkurrens

fördelar.”
Ett aktivt klimatansvar
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 förutsätt-
ningar att nå klimatmålen. I denna sjätte upplaga av Klimatbokslut 
med EMC deltar 25 företag och organisationer som har insett klima-
tarbetets affärskritiska och utvecklingsdrivande betydelse. Verk-
samheterna 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.
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Antal deltagande företag

”Ett klimatbokslut är 
ett effektivt verktyg 

som gör det möjligt att 
utveckla och förbättra 
hållbarhetsarbetet.”
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Rapportering enligt  
GHG-protokollet
Klimatbokslutet utgår från GHG-protokollets 
(Greenhouse Gas Protocol) riktlinjer vilket är 
den globala standarden för beräkning, hante-
ring och rapportering av växthusgasutsläpp. 
GHG-protokollet ligger även till grund för GRI:s 
standard för utsläpp, GRI 305. GHG-protokol-
lets 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 

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

Scope 2

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. 

Scope 3

Omfattar indirekta utsläpp upp-
ströms och nedströms i värdeked-
jan som verksamheten ger upphov 
till men inte kontrollerar direkt.

Scope 3 brukar delas upp i följande 15 kategorier:

Uppströms

1. Inköpta varor och tjänster

2. Kapitalvaror

3. Bränsle- och energirelaterade utsläpp

4. Inköpta intransporter

5. Avfallshantering

6. Tjänsteresor

7. Pendlingsresor

8. Hyrda tillgångar

Nedströms

9. Inköpta uttransporter

10. Bearbetning av sålda produkter

11. Användning av sålda produkter

12. Avfallshantering av sålda produkter

13. Uthyrda tillgångar

14. Franchise

15. Investeringar

SÅ GÅR DET TILL
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Utsläppsrapportering i scope
Klimatbokslutet utgår från GHG-protokollets 
riktlinjer vilket är den globala standarden för 
beräkning, hantering och rapportering av växt-
husgasutsläpp. Metoden innehåller tre rappor-
teringsnivåer, så kallade scope, som avser 1) 
direkta utsläpp, 2) indirekta utsläpp från köpt 
energi samt 3) indirekta utsläpp upp- och ned-
ströms i värdekedjan. I företagens utsläppsta-
beller återges verksamhetens utsläpp för olika 
kategorier i de redovisade scopen för ett eller 
flera år. 

Vad betyder det?

Koldioxidekvivalenter (CO2e)
I klimatbokslutet anges utsläppen i 
 koldioxidekvivalenter (CO2e) vilket är ett om-
räkningsmått 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. 

Carbon Law
Carbon Law beskriver den utsläppsminskning som krävs globalt sett för att klara Parisavtalets tvågraders-
mål, det vill säga att begränsa den globala uppvärmningen till högst två grader. Carbon Law fastslår att ut-
släppen måste halveras varje decennium, en ungefärlig minskningstakt med sju procent per år, från 2020. 

Undvikna utsläpp
Med undvikna utsläpp menas utsläpp som und-
vikits 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 klimatpå-
verkan. 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.

Location- och  
market based method
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 produk-
tionen 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 korrige-
ring 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. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÅ GÅR DET TILL FÖRETAGEN
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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. 

Företagen

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÅ GÅR DET TILL FÖRETAGEN
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Från hav till bord
Marenor är en ledande sjömatsproducent 
på den nordiska marknaden. Trygghet, 
kunskap och omsorg är värden vi värnar 
om. Dessa genomsyrar allt från det miljö-
vänliga fisket, de smakrika produkterna 
till kundrelationer och samhällsansvar.  Vi 
levererar våra smakrika produkter i Nor-
den, övriga Europa och vidare ut i världen. 
Vårt produktsortiment förenar tradition 
och matglädje med moderna produktions-
metoder. Vi bearbetar och förpackar 
produkterna i egna fabriker och kan därför 
säkerställa full spårbarhet.

Marenor är helägt av den norska koncernen 
Insula AS, som äger ett 15-tal starka och tradi-
tionsrika sjömatsföretag i Norden. Vår vision är 
"En bättre värld genom kärlek till sjömat".

Att kontinuerligt mäta och målsätta är ett 
 effektivt och tydligt sätt att uppmärksamma 
 klimat- och hållbarhetsarbetet. Att mäta är 
att veta, och gör det mer tydligt var åtgärder 
 behöver sättas in för att minska påverkan från 
vår egen verksamhet, men också från våra l  
everantörers och samarbetspartners.

 
Marenor

NYCKELTAL VÄXTHUSGASUTSLÄPP 

TCO
2
e

2019 2020 2021

Scope 1 Total 450,3 486,6 624,4

Uppvärmning, LPG 292,3 329,3 274,9

Uppvärmning, naturgas 74,9 17,5 204,2

Diesel interna fordon 18,8 32,9 26,2

Diesel tjänstebilar 20,8 5,4 0,3

Bensin tjänstebilar  2,8 2,3 1,8

Utsläpp processvatten 17,2 13,9 3,7

Köldmedieläckage 23,5 85,3 113,3

Scope 2 Total 130,7 108,4 106,1

Grön el, vattenkraft 108,4 105 101,8

Fjärrvärme 22,1 3 4

Tjänstebilar, el 0,2 0,3 0,2

Scope 3 Total 303,6 332,2 253,1

Avfall 290,3 323,4 243,4

* Brännbart och blandavfall 173,7 208,2 139,8

* Organiskt avfall 70,5 67,4 59,3

* Källsorterat avfall 46,1 47,5 40,3

* Deponi och konstruktionsmaterial - 0,5 4

Tjänsteresor, privat bil 13,3 8,8 9,8

TOTAL 884,6 927,2 983,6

Produktionsvolym (ton) 15 203 13 315 13 230

Anställda (antal) 275 233 213

Highlights

Under 2021 lanserades två egna märkningar; 
Svenskproducerat och Nordiska hav – utan 
omvägar. Syftet är att både uppmärksamma, 
och vårda, vår produktion vid våra anläggningar 
längs den svenska västkusten. Märkningen visar 
också produkten kommer från våra nordiska 
hav och levereras direkt till våra fabriker, utan 
 onödiga omvägar och extra transporter. 

Produkter som produceras är antingen kyl- eller 
frysvaror vilket kräver en hög energiförbrukning 
för att kyla ned samt förvara dem vid korrekt 
temperatur.

All el som används vid fabrikerna kommer från 
förnyelsebara källor (vattenkraft), vilket minskar 
påverkan. Trenden i förbrukning är god och en 
minskning i elförbrukning ses mellan 2019-2021.

Energi till uppvärmning kommer från fjärr-
värme, naturgas och gasol där målsättningen är 
att minska förbrukningen av framförallt naturgas 
och gasol per producerat ton. På grund av kallare 
utomhustemperatur 2021 gick förbrukningen av 
naturgas drastiskt upp.

Naturligt, pga pandemin, är påverkan från resor 
inte så stor under 2020 och 2021. I tabellen 
redovisas enbart tjänsteresor med bil, men även 
resor med andra fordon har minskat i antal.

Verksamheten genererar naturligt en del  avfall 
såsom plast, wellpapp/kartong och trä från 
inleveranser av råmaterial samt organiskt avfall. 
Målsättningen är att källsortera så mycket som 
möjligt och fraktionen restavfall/blandavfall har 
minskat precis som det organiska avfallet. 

Värna våra hav

Trots ett utmanande år med Covid-19 och 
 omorganisationer inom Marenor är hållbarhets-
arbetet fortsatt mer centralt än någonsin. Fisken 
och haven är vår framtid och en förutsättning 
för vår verksamhet. Vi måste värna haven och 
dess fiskebestånd. Samtliga Marenors verksam-
heter certifierade för att hantera för produktion 
och hantering av miljömärkt fisk och sjömat 
och en hög andel av den vilda fisk som hanteras 
är MSC-certifierad, vilket säkerställer att den 
 kommer från hållbara bestånd.
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emcsverige.se

Är Klimatbokslut med EMC något för ditt företag? 

Gå in på klimatbokslutet.com




