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Klimatbokslut
med EMC
Med klimatbokslutet kartlägger 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.

Klimatbokslutet visar hur företagen tar ett aktivt klimatansvar genom
kunskapsutveckling samt mätning, redovisning och uppföljning av
verksamhetens utsläpp. Företagen vittnar dessutom om stärkta affärer och konkurrensfördelar 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.

EMCs koncept ger företag metodstöd och kompetensutveckling, ett digitalt
klimatberäkningsverktyg samt en kommunikationsplattform. Vi gör det enkelt
för alla verksamheter att ta fram det egna klimatbokslutet och tillämpa ett
effektivt klimatarbete.
I denna femte upplaga av Klimatbokslut med EMC deltar 17 företag som har
insett klimatarbetets affärskritiska betydelse. Företagen 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.
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“Företag som berättar hur de
bidrar till klimatomställningen
stärker dessutom sitt varumärke,
inspirerar andra och driver
klimatarbetet framåt.”
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Rapportering i scope
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
GRIs 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: (i) relevans, (ii)
fullständighet, (iii) jämförbarhet, (iv) transparens och (v) noggrannhet.

GHG-protokollet är enkelt att använda och anpassa 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 fordon 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 uppströms och
nedströms i värdekejdan
som verksamheten ger
upphov till men inte
kontrollerar direkt.

Scope 3 brukar delas upp
i följande 15 kategorier:

Uppströms

Nedströms

1. Inköpta varor och tjänster

9. Inköpta uttransporter

2. Kapitalvaror

10. Bearbetning av sålda produkter

3. Bränsle- och energirelaterade
utsläpp

11. Användning av sålda produkter

4. Inköpta intransporter
5. Avfallshantering
6. Tjänsteresor

12. Avfallshantering av sålda produkter
13. Uthyrda tillgångar
14. Franchise
15. Investeringar

7. Pendlingsresor
8. Hyrda tillgångar
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Klimatbokslut 2015–2019
Deltagande företag
När allt fler företag kartlägger och beräknar sina utsläpp leder det till ökad
kontroll, effektivare åtgärdsplaner och godare förutsättningar att nå klimatmålen. Antalet företag som gör Klimatbokslut med EMC har kontinuerligt ökat
sedan starten.

Nätverksträffar och kunskapsseminarier
Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte är
centrala komponenter i tillämpningen av ett effektivt
och verkningsfullt klimatarbete. EMC tillhandahåller
kunskap, verktyg och mötesplatser för att realisera
klimateffektiv affärsutveckling. Under åren har drygt
trettio nätverksträffar, seminarier och utbildningar
anordnats för deltagande företag.
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Rapporterade kategorier
Kartläggningen av en verksamhets klimatpåverkan är en pågående process som
kontinuerligt utvecklas och förbättras. Metoder ändras, data förbättras och allt
fler utsläppskategorier innefattas i rapporteringen. Det kan därför vara svårt
och aningen missvisande att dra några slutsatser utifrån en verksamhets totala
rapporterade utsläpp. Sedan Klimatbokslutets start har företagens ambitioner
och möjligheter till en mer allomfattande rapportering ökat.

12,5

4,2
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“Kartläggningen av en
verksamhets klimatpåverkan är en
pågående process som kontinuerligt
utvecklas och förbättras.”
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Vad betyder det?
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.

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:

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.

1. direkta utsläpp,
2. indirekta utsläpp från köpt energi samt
3. indirekta utsläpp upp- och nedströms i
värdekedjan.

Carbon Law
Miljarder ton CO2e

Utsläppsrapportering i scope
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I företagens utsläppstabeller återges verksamhetens utsläpp för olika kategorier i de
redovisade scopen för ett eller flera år.

Decoupling

Jämförelsetal

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv
innebär decoupling att med bibehållen eller
växande omsättning frikoppla tillväxten från
negativ klimatpåverkan. Relativ decoupling
innebär att företagets klimatpåverkan fortfarande växer men att det sker en minskning
av klimatpåverkan i förhållande till omsättningen. Absolut decoupling innebär att
företagets klimatpåverkan minskar i absoluta
termer samtidigt som företaget bibehåller
eller ökar sin omsättning.

Det är inte alltid helt enkelt att förstå
vad utsläpp uttryckt i ton koldioxidekvivalenter (tCO2e) egentligen motsvarar.
Det kan därför underlätta att översätta
utsläppen till något som är lättare att relatera till. Med jämförelsetal kan företaget sätta utsläppen i en viss del av verksamheten eller värdekedjan i relation till
något som underlättar förståelsen, som
utsläpp från antal resor runt jorden med
bil, utsläpp per anställd i företaget eller
utsläpp per producerad enhet.
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Företagen
I 2019 års upplaga av Klimatbokslut med EMC delar 17 företag med sig av
utsläppsdata, genomförda satsningar och åtgärder samt framtida ambitioner
och mål. Utöver dessa är det ytterligare sex företag som initierat sin resa för
ett effektivt klimatarbete och tre tidigare deltagande företag som valt att ta
vidare processen på egen hand. Samtliga företag och mer information om
klimatbokslutet finns på www.klimatbokslutet.com.
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Varberg Energi
Fossilfria senast 2021
Vi arbetar systematiskt med hållbara lösningar för att
minimera vår klimatpåverkan. Omtanke om människan och samhället vi verkar
i genomsyrar vår verksamhet.
Genom att vara transparanta
i vår verksamhet och visa på
goda exempel hoppas vi inspirera andra i deras klimatarbete.
Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsredovisning.
Vårt övergripande mål är att vara fossilfria i vår
egen verksamhet senast 2021. 2019 var vi fossilfria
till 99,9%.

“2019 var
vi fossilfria
till 99,9%”

Varberg Energi är en energi- och
IT-koncern som ägs av Varbergs
kommun genom Varbergs Stadshus
AB. Vi är drygt 115 anställda och
omsätter årligen ca 800 miljoner
kronor. Företagets verksamhets-
grenar är; el, elproduktion, fjärrvärme, gas, energioptimeringstjänster och bredband. Läs gärna mer
om oss på www.varbergenergi.se

Åtgärder 2019
Koldioxidutsläpp från våra egna transporter har
minskat med drygt 80% sedan 2015. Vi har ersatt
diesel med Ecopar Bio, satsat mer på elbilar samt
byggt ut vår egen parkering med fler laddplatser.
Vi är även medlemmar i initiativet Fossilfritt Sverige
som vill bidra till att Sverige ska bli ett av världens
första fossilfria länder.
Vi medverkade också i projektet Arena – ett
ramverk för cirkulär omställning i Halland. Flera
workshops resulterade i cirkulära affärsidéer och
samverkan mellan företag.
Vi fortsätter att byta till LED-belysning i gatubelysningsnätet. Ytterligare 4 350 armaturer har
bytts till LED under 2019. Därmed kan 1 700 000
kWh el sparas årligen.
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Analys och uppföljning
Smarta energilösningar och egen sol-, vindoch vattenproduktion gör att vi under 2019
har bidragit med 110 774 ton i undvikna
koldioxidutsläpp.
Generellt kan vi konstatera att klimatbokslutet år 2019 inte når upp till 2015 års siffror.
Den huvudsakliga orsaken till detta är att
produktionen av vindkraft har minskat betydligt eftersom det blåst mindre, vilket i sin
tur innebär mindre undvikna utsläpp. Även
produktionen av vattenkraft har minskat, men

1 11,3

För varje kg CO2e som Varberg Energis verksamhet gav upphov till under 2019 så bidrog
Varberg Energi samtidigt till att utsläpp av
11,3kg CO2e kunde undvikas på annat håll.

2 130 kg
Varje lägenhet i Varberg som värmdes med
fjärrvärme bidrog under 2019 till att undvika
klimatpåverkan med ca 2 130 kg CO2e
jämfört med om lägenheten hade värmts
med en bergvärmepump.

TOTALA UTSLÄPP CO2e (TON)

2015

2019

Scope 1

1 215

988

Förbränning bränslen
Biobränslen

646

461

Fossila bränslen

471

502

Diverse småutsläpp (egna fordon
och arbetsmaskiner)

98

26

Scope 2

2 708

3 513

Hjälpel kraftvärmeverk och
värmeverk

1 489

2 268

Övrig elkonsumtion

1 219

1 245

Scope 3

9 861

6 221

Bränslen uppströms
Biobränslen

575

486

Fossila bränslen

7 421

2 949

Vattenkraft, vindkraft och solkraft

1 337

1 183

492

282

0

1 278

36

44

-156 440

-121 496

-156

-168

Underhåll
Elnätsförluster
Diverse småutsläpp (tjänsteresor,
post, kontorspapper, mm)
UNDVIKNA UTSLÄPP
Undviken jungfrulig produktion
pga MÅV*/biologisk behandling

inte i samma omfattning. En annan orsak är att
de alternativa energilösningarna i vår omvärld
blivit bättre.
Positivt är att produktionen av solkraft ökat
markant. Fler förbättringar är att leveranserna av
fjärrvärme har ökat (vilket innebär större undvikta utsläpp för alternativ uppvärmning) och att
försäljningen av biogas har ökat på naturgasens
bekostnad.
Vår fjärrvärmeproduktion baserades 2019 på
en bränslemix av 99,9% förnybar energi. I mitten
av 2019 ersattes den sista eldningsoljan i vår
närvärme med biodiesel vilket medför att vår
fjärrvärmeproduktion nu är 100% förnybar.
Den direkta klimatpåverkan visar de utsläpp
som vår egen verksamhet ger upphov till. Jämfört med 2015 har vår direkta klimatpåverkan
minskat markant.

Undvikna nettoutsläpp genom
naturgasförsäljning

-9 421

-1 754

Undvikna utsläpp genom biogasförsäljning

-396

-3 021

Undviken alternativ uppvärmning
av bostäder och lokaler

-35 018

-36 998

Undviken alternativ elproduktion

-110 328

-79 556

-1 121

0

-142 656

-110 774

13 784

10 722

-156 440

-121 496

Undvikna elnätsförluster
SUMMA KLIMATPÅVERKAN
varav scope 1-3
Varav undvikna emissioner
*MÅV=materialåtervinning
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Är Klimatbokslut med EMC något för ditt företag?
Gå in på klimatbokslutet.com

emcsverige.se

