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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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Åtgärder 2021

Under 2021 har ett två år långt provtagnings-
projekt för att kartlägga våra lustgasutsläpp  
slutförts. Resultatet från detta ska 
 förhoppningsvis kunna användas för minska  
lustgasavgången från reningsprocesserna.

LBVA är med och tar fram ett bransch-
gemensamt verktyg för att beräkna 
 klimatavtryck hos VA-verksamheter.  
Detta kommer underlätta bench-marking och 
 erfarenhetsutbyte inom branschen. Vilket  
med stor sannolikhet kommer att öka takten  
på VA-Sveriges klimatåtgärder.

LBVA ansvarar för den allmänna vat-
ten- och avloppsförsörjningen i  Halmstad 
och Laholms kommuner. Varje dygn 
 produceras cirka 30 000 m3 dricks-
vatten som distribueras till hushåll och 
 verksamheter. Detta görs med hjälp av  
24 vattenverk, 12 avloppsreningsverk,  
300 mil ledningsnät och ca 130 anställda. 
Mer information på lbva.se

Syfte och mål

LBVA arbetar efter FN:s globala mål. Utifrån 
detta har LBVA antagit följande mål: Att uppnå 
koldioxidneutralitet inom LBVA:s verksamhet 
till 2030 samt att enbart förnyelsebara bränslen 
ska användas vid egna samt inköpta transporter 
senast 2025.

Klimatbokslutet används för att få en 
 nulägesbild och för att kunna följa trenden inom 
verksamheten. Resultatet kan då användas för att 
utföra riktade insatser där det ger störst effekt.
I bokslutet utvärderas i nuläget enbart den 
 dagliga driften. Klimatpåverkan i samband med 
ex. renoveringar och nybyggnationer tas inte 
med då det i dagsläget saknas tillräckligt bra 
underlag för att göra en korrekt sammanställning 
för denna del av verksamheten.

Analys, uppföljning,  
kommentar

Under 2021 har det skett ett flertal 
händelser som påverkat resultatet från 
klimatbokslutet negativt.  
Bland annat har:

 • kallfackling av biogas skett till följd 
av underhåll och driftproblem, 

 • bristande slamkvalité orsakat en 
mindre effektiv hantering av  
slammet, 

 • övertagande av tunga fordon ökat 
den egna bränsleförbrukningen, 

 • förbrukningen av process- 
kemikalier ökat

Utöver detta har även tidigare utsläpps-
siffror justeras till följd av ny kunskap. 
Nya emissionsfaktorer för kemikalier och 
recipient har skapat ett högre beräknat 
klimatavtryck för verksamheten.

Under det kommande året kommer 
dessa problem vara i fokus bland 
annat kommer försök med återgång 
till  biologisk fosforrening ske på ett 
avloppsreningsverk, ny fackla och 
förhoppningsvis gasmotor kommer 
installeras på ett annat.

Under 2021 producerade LBVA 2,8 GWh 
el av egenproducerad biogas.

2,8 GWh

Laholmsbuktens VA AB, 
LBVA   

VÄXTHUSGASUTSLÄPP  

TON CO
2
e

2018 2019 2020 2021

Scope 1 4368,8 4318,6 4571,8 4849

Egna transporter

278,6 289,9 148,4 179,9

Processutsläpp

Kallfackling biogas - - - 175,3

Processutsläpp, lustgas 1869,6 1896,5 2469,2 2432

Biogasläckage 1731,9 1622,5 1556 1511

Slamhantering, ej transport 159,5 208 132,6 386

Recipient 232 221 224 164

3993 3948 4381,8 4668,3

Stationär förbränning,  

inköpta bränslen

Lätt eldningsolja panna 97,1 80,5 41,4 -

Biogas - 0,2 0,2 0,8

97,2 80,7 41,6 0,8

Scope 2 79,2 50,9 12,3 16,3

Fjärrvärme & fjärrkyla

79,2 50,9 12,3 16,3

Inköpt el

0 0 0 0

Scope 3 1087,1 1334,7 1308,4 1628,8

Nedströms transport  

och distribution

76,5 30 11,8 11,4

Affärsresa

1,3 5,9 - -

Avfall

85,5 58 62 86,1

Uppströms transport  

och distribution

10,3 12,7 11,6 14,6

Köpta varor och tjänster

Processkemikaler ARV 501 561 639 892

Processkemikaler VV 413,8 673 584 624,7

914,8 1234 1223 1516,7

TOTAL 5535,1 5704,2 5892,5 6494,1

UNDVIKNA UTSLÄPP

Slamhantering, ersätter  

mineralgödsel & torv
228 246 246 294

228 246 246 294

TOTAL 5307,1 5458,2 5646,5 6200,1
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emcsverige.se

Är Klimatbokslut med EMC något för ditt företag? 

Gå in på klimatbokslutet.com




