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NYCKELTAL

Antal Anställda 17 Ton CO2 / anställd 5.61

Omsättning 19.20
MSEK

Ton CO2/ MSEK omsättning 4.97

Lokalyta 1050.00 m2 Ton CO2 / m2 0.09



KLIMATPÅVERKAN

AKTIVITET Ton CO2

Klimatpåverkan från egenägda källor 73.54

Egenägda tjänstebilar, egna fordon och maskiner 73.54

Diesel 72.94

Etanol E85 0.60

Klimatpåverkan från köpt el och värme 1.61

El 0.03

El Bra Miljöval/Vattenkraftsel 0.001

Fjärrvärme 0.14

Övrig klimatpåverkan 1.43

Indirekt klimatpåverkan 20.28

Tjänsteresor 0.28

Flyg 0.28

Resor 450-1600km 0.28

Tåg 0.00001

El 0.00001

Godstransporter 2.48

Lastbil 2.48

Tung lastbil med släp Fjärrtrafik Medelvärde 70%

fyllnadsgrad

0.49

Direktrapportering av CO2 1.99

Produktion av energibärare 17.52

Transporter och maskiner 16.87

Diesel 16.30

El Bra Miljöval/Vattenkraftsel 0.15

Etanol E85 0.42

Övrig klimatpåverkan 0.65

SUMMA 95.43

CO2-värden som motsvarar inmatade
utsläppsvärden visas i grönt

CO2-värden som är sammanställda
visas i svart



VERKSAMHETENS KLIMATPÅVERKAN

Nuläge
Som leverantör av vattenlösningar till företag och myndigheter har det fallit sig naturligt för
Water Company att vara miljömedvetna.
Vi engagerar oss i South Pole Groups program för klimatneutrala företag eftersom vi tror att det kan
vara till stor gagn för vår miljö och därmed framtida generationer.

Att vara klimatneutral innebär:

• Beräkning av utsläpp, från egenägda källor, inköpt el och värme samt tjänsteresor.
• Åtgärder inom den dominerande utsläppskällan samt inom transport och/eller energi.
• Kompensation för de utsläpp som kvarstår trots åtgärdsprogram genom verifierade klimatkompensationsprojekt.

Dominerande utsläppskällor
Den största utsläppskällan är våra servicebilar vilka utgör den största delen av vår klimatpåverkan.
Därefter kommer uppvärmning av lokaler och förbrukning av el.

Förändring av koldioxidutsläpp under perioden
Vår klimatpåverkan från bränslen, el och värme har minskat med ca 18% från föregående år.
Detta har uppnåtts tack vare de åtgärder som vi utför enligt tidigare åtgärdsprogram.

Avgränsningar (verksamhetsområden som inte inkluderas i beräkningsarbetet)
Vi beräknar utsläpp från egenägda källor, köpt el och värme, tjänsteresor, transporter och produktion av energibärare.
Vi beräknar inte utsläpp från pendlingsresor då de uppskattas att vara försumbara.

Affärsnytta
Vi hoppas och tror att de som deltar i detta projekt kommer att prioritera andra aktiva när det gäller affärsrelationer.
Detta skulle sända en signal till övriga och fungera som en morot för dem som ännu inte påbörjat sitt klimatarbete.
Med största sannolikhet skulle detta påskynda utvecklingen och göra alla till vinnare.

Åtgärder
Åtgärder vi kommer att uföra under 2016:

- Uppförande av solpaneler vid vår etablering i Vara. Kapaciteten kommer att vara cirka 50.000 Kwh.
- Fortsatt arbete med att konvertera fordon till miljövänligare alternativ.
- Fortsatt utbildning för personal i ECO-Driving.
- Vi kommer, så snart det är möjligt ta hjälp av studenter från Lunds universitet för att beräkna utsläppen från våra vattenautomater.

Goda Exempel
Vi försöker påverka våra kunder till att välja miljövänligare alternativ av vattenautomater som kopplas in på
vattennätet istället för som idag med flaskor som transporteras långa sträckor.
Detta påverkar både oss och våra kunder för en framtida positiv klimatpåverkan.
Att fortsätta engagera och utbilda personalen i miljöfrågor så att alla bidrar på ett positivt sätt.

Planering framåt
Vårt mål från tidigare om att sänka våra utsläpp per anställd till under 5 ton CO2 på några års sikt står fast.

Övrigt
Det långsiktiga målet är att vara klimatneutrala med ett minimum av kompensation.
Det projekt som vi år valt för att neutralisera våra utsläpp med är:
Ett vattenreningsprojekt i Kenya - Lifestraw.
Projektet minskar avverkning av skogar vilket medför bättre livsmiljö för både människor
och vilda djur samt förbättrar vattentillgången i befintlig mark.

Långsiktigt mål
Införskaffa fordon som är eldrivna.

KONTAKT

Kontaktuppgifter
Ulf Persson, VD 08-724 40 10
Miguel Toré  - region syd,  070-745 28 10


