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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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FABO
Syfte och mål
Idag påverkar vi vår värld i en omfattning som inte
är hållbar, det ser vi dagligen bevis på. Nya generationer kommer inte acceptera att vår generation
inte agerade när möjlighet fanns. Det är vårt ansvar
att lämna denna värld vidare i ett bättre skick än vi
tog vid. Vi på Fabo vill, dels som allmännytta men
även som den
största aktören
på Falkenbergs
bostadsmarknad, ta
det ansvar som
förväntas och
som kommer
förväntas av oss.
Första steget för att ge oss möjlighet att påverka
vårt avtryck är att få ett stadigt grepp om vår dagliga
påverkan på miljön. Det är först när vi vet som vi ger
oss själva möjlighet att fatta rätt beslut. Inom våra
mål ligger både en minskad CO2-påverkan och en
minskning av användningen av fossila bränslen. Vår
strävan är att årligen fatta beslut om investeringar
och arbetssätt som har en positiv effekt på miljön
med målet om klimatneutralitet till år 2030.

-105
Falkenbergs Bostads AB, Fabo, är ett
allmännyttigt bostadsföretag som äger,
bygger och förvaltar fastigheter samt
levererar fastighetsnära service inom
Falkenbergs kommun. Fabo arbetar
efter hållbarhetsprincipen där hållbar
ekonomi, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet skall verka som grund
för vår verksamhet. Vi verkar på affärsmässiga grunder för att vara kommunens
bostadspolitiska instrument för att säkerställa ett hållbart och socialt boende.

“Det är vårt ansvar
att lämna denna värld
vidare i ett bättre
skick än vi tog vid.”

VÄXTHUSUTSLÄPP tCO2e

TON

Fabo kan också visa en
minskning av CO2-utsläpp
med 14%, från 734 ton för
2018 till 629 ton för 2019.

Scope 1

2018

2019

646,9

148,1

73,4

82,3

0

0

1,4

0

Transport
Diesel (B7)
Biogas (100%)
Diesel (B40)
Biodiesel fuel (HVO)
Bensin (B7)

0

0

36,8

41,4

21,5

10,3

501,5

-

Stationär förbränning
Eldningsolja panna
Naturgas
Diesel

6,4

6,2

Pellets

5,5

6,4

Biogas

0,4

1,4

Scope 2

87,8

57,6

Fjärrvärme
District heating SE/Fberg

87,8

57,6

Elektricitet Bra Miljöval

0

0

Scope 3

-

432,6

Brännbart

-

419,8

Matavfall

-

3

Specialavfall

-

0,8

Elektricitet

Avfall

50% AV FORDON FOSSILFRIA
EL, BIOGAS ELLER HVO

CYKELVÄNLIG
ARBETSPLATS

TOTALT

734,7

629,3

ÅTERVINNING AV MÖBLER
BIDRAR TILL
CIRCULÄR EKONOMI
LEASING AV LOKAL VINDKRAFT

2019

HBV

-30-35 KG HUSHÅLLSAVFALL PER LÄGENHET/ÅR

-3% ENERGIFÖRBRUKNING
NYA LADDPLATSER
FÖR ELBILAR I
SAMVERKAN MED
FALKENBERGS KOMMUN

GRÖNT ELAVTAL

60 STMILJÖHUS

KLIMATMÅL 2030
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ELBILAR

DELTAGIT I RENT
SKRÄPPLOCKARE KAMPANJ
KOMMUNIKATIONSINSATSER
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SOLCELLER, DÄR DET ÄR MÖJLIGT,
I SAMTLIGA NYPRODUCERAD OCH
BEFINTLIGA FASTIGHETER

DIGITALISERAT
FABO UTSKICK

Åtgärder 2019
Fabos klimatbokslut 2019 visar att fokus har varit
fortsatt arbete mot hållbarhetsmålen, dels via projekt för övergång till fossilfria transporter där vi i dag
har 50 procent av våra fordon som drivs med icke
fossila medel. Övergången till biogas är färdig och
i vårt nya personalkontor Borret samt i nyproducerade bostäder har solenergi prioriterats. Fabo kan
också visa en minskning av CO2-utsläpp med 14%,
från 734 ton för 2018 till 629 ton för 2019.

Under 2019 har även fokus varit i att skapa de rätta
förutsättningar för våra kunder att agera rätt, främst
kopplat till avfallsområdet, där miljöhusen har
fräschats upp och kommunikationsinsatserna mot
våra kunder har lett till bättre sortering och mindre
avfall. På bilden kan du på ett överskådligt sätt följa
Fabos hållbarhetsresa under 2019 mot ett mål som
känns viktigt för våra kunder, hyresgäster, för oss
och för vår planet.
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Är Klimatbokslut med EMC något för ditt företag?
Gå in på klimatbokslutet.com

emcsverige.se

