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Inledning
Om ett bolag uppfyller vissa kriterier (våra bolag bedöms formellt inte uppfylla kriterierna) så
skall företaget även enligt årsredovisningslagen redovisa en s.k. hållbarhetsrapport där bolagets
”utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna av verksamheten, däribland upplysningar i
frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och
motverkande av korruption. Rapporten ska ange








företagets affärsmodell,
den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de granskningsförfaranden som
har genomförts,
resultatet av policyn,
de väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verksamhet
inklusive, när det är relevant, företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster som
sannolikt får negativa konsekvenser,
hur företaget hanterar riskerna, och
centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten.”

HallandsHamnar har planer på att årligen redovisa sin affärsmodell i en affärsplan där vår
Hållbarhetsrapport ingår som en del under rubriken ”Hållbart företagande”. Årets rapport är i
den meningen inte komplett då den enbart innehåller en hållbarhetsrapport men ambitionen
inför kommande år finns där.
I ett aktivt hållbarhetsarbete i kombination med de mål som är uppsatta inom Agenda 2030





nationellt,
regionalt och
lokalt och
av vår styrelse

är det naturligt att även inkludera ett klimatbokslut för våra verksamheter. Ett sådant är
inarbetat i här framtagen Hållbarhetsrapport.

Halmstad/Varberg maj 2021
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Hållbart företagande
Runt vår verksamhet finns en flertal förutsättningar och krav som har betydelse för vad vårt
hållbarhetsarbete ska innehålla. Vi ger därför en översikt över de globala målen och hur de via
nationella och lokala mål leder framtill de mål vi satt för vår egen verksamhet.

Hållbarhetsmål
Globalt
De globala målen för hållbarhet har tre dimensioner: den ekonomiska, den sociala och den
ekologiska. För en hållbar samhällsomställning behöver vi ta hänsyn till alla dimensionerna
samtidigt. Utifrån dessa dimensioner så beslutade FN:s generalförsamling i september 2015 om
Agenda 2030.
Agenda 2030 består av 17 stycken globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Agendan
innebär att alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta för att nå en socialt, miljömässigt
och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala, men lösningarna som skall bidra till
målen är lokala.

Nationellt1
Utifrån de globala målen har Sverige beslutat om nationella miljömål.
Dessa miljömål består av


1

ett generationsmål,
16 miljökvalitetsmål samt

Läs mer om de nationella miljömålen på www.sverigesmiljomal.se
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ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar
stadsutveckling, luftföroreningar och klimat.

Nedan återger vi de nationella miljömål som vi som bolag närmast arbetar med.

Riksdagens definition av generationsmålet är
Generationsmålet
” Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade
miljö‐ och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”

Riksdagens definitioner för de av oss utvalda miljömålen är
Begränsad klimatpåverkan
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention
för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant
sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte
äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det
globala målet kan uppnås.”
Giftfri miljö
”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av
samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på
människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”
Grundvatten av god kvalitet
”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra
till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.”

Nationella etappmål
Utifrån de nationella miljömålen finns ett antal etappmål fastställda där det inom varje sådant
finns olika delmål som skall uppnås olika år. Nedan återger vi de nationella etappmål som vi som
bolag främst arbetar med:




Avfall och Farligt avfall
Vi fortsätter vårt arbete sedan många år, främst genom att samla in fartygsgenererat
avfall (>95% av vår totala mängd avfall)
Begränsad klimatpåverkan och Luftföroreningar
Genom minskning av vårt beroende av fossila bränslen
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Regionalt
Länsstyrelsen i Hallands län har år 2019 beslutat om en
energi och klimatstrategi för länet som ”ska bidra till att
de av riksdagen fastställda energi‐ och klimatpolitiska
målen uppnås”. I dokumentet framgår följande mål:








År 2030 ska de halländska klimatgasutsläppen
inte överstiga 800 000 ton
koldioxidekvivalenter och år 2045 ska de inte
överstiga 375 000 ton koldioxidekvivalenter
(detta kan jämföras med 2016 års utsläppsnivå
som uppgick till 1,5 miljoner ton
koldioxidekvivalenter)
År 2030 ska de halländska klimatgasutsläppen
från transportsektorn vara minst 70 procent
lägre än 2010
Det halländska energisystemet ska vara
resurseffektivt och fossilfritt
I Halland bedrivs en resurseffektiv och hållbar livsmedelsproduktion som bidrar till ökad
grad av självförsörjning, samt ett hållbart skogsbruk till gagn för en biobaserad ekonomi
År 2030 ska de konsumtionsbaserade utsläppen ha sänkts till 3–4
tonkoldioxidekvivalenter per person och till 2050 ska de ha sänkts till 1
tonkoldioxidekvivalenter per person (detta kan jämföras med 10,1 ton som varden
genomsnittliga utsläppsnivån i Sverige 2016)

Lokalt
Halmstad
2020‐11‐03 skickade Halmstad kommunledningsförvaltning ut
en SAMRÅDSVERSION av ”Kommunfullmäktiges plan för energi
och klimat”. Kapitel 4 i denna redogörelse innehåller förslag till
lokala mål.





Fokus 1: Effektiva och fossilfria transporter
Fokus 2: Resurseffektiv och fossilfri bebyggelse
Fokus 3: Ett stabil och hållbart energisystem
Fokus 4: Klimatsmart konsumtion

Vår verksamhet finns primärt inom fokusområde 1 och är det
som bolaget fokuserar på men självfallet ska vi även bidra och
stödja övriga fokusområden. I planen finns kompletterande delmål där de som finns inom
fokusområde 1 framgår av bilden nedan.
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Varberg
Kommunfullmäktige beslutade december
2016 om Hållbarhetsmål för perioden
2017 – 2025. Under visionen ”Varberg är
Västkustens kreativa mittpunkt” och
inriktningen att ”Varberg visar vägen” så
anges 3 inriktningar




Livskraftiga ekosystem
Hållbar resursanvändning
Välmående samhälle

Inom respektive inriktning ges några
målbilder och fokusområden men ej
kvantifierade mål. De målområden som
närmast berör vår verksamhet är energi
och transporter.
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Hållbarhetsredovisning för HallandsHamnar
Hur redovisar vi vårt arbete med hållbarhet?
I vår hållbarhetsredovisning redovisar vi ett antal arbetsområden där vi bedömt att vår lokala
prestation har betydelse för måluppfyllelse i de olika övergripande globala målen. I vår
redovisning anger vi därför kopplingen till de globala delmålen och har delat in målen i:




Ekonomiska mål
Sociala mål
Miljömässiga mål

Många av de globala målen är sådana att de ligger utanför räckvidden för vad HallandsHamnar
kan besluta om. Vårt bidrag är i stället att genomföra och utföra åtgärder som den lagstiftning
som Sverige beslutat om inom respektive målområde blir utfört på ett adekvat sätt.
Vi är även inom några områden skyldiga att fastställa policys och mål, beslut som till sitt innehåll
blir en del av att arbeta mot de globala målen. De flesta har vi inarbetat i vår fastställda ”Code of
Conduct” (Sv) (Eng) som vi publicerar på vår hemsida.

De Ekonomiska målen

HallandsHamnar har inarbetat de övergripande hållbarhetsmålen för de ekonomiska målen i vår
”Code of Conduct” under rubrikerna







Hälsa, säkerhet och välbefinnande (8)
Rättvisa arbetsvillkor (8)
Personlig utveckling (8)
Företagets tillgångar (8)
Miljö (9, 12)
Mångfald och inkludering (10)

Vad gör HallandsHamnar
Anständiga arbetsvillkor
HallandsHamnar är medlem i Sverige Hamnar, ett förbund inom
Föreningen Svenskt Näringsliv. Sveriges Hamnar är den naturliga
bransch‐ och arbetsgivarorganisationen för hamnföretagen vars
vision är att skapa handel, välstånd och hållbar tillväxt.
En av de viktigaste uppgifterna förbundet har är att förhandla
fram kollektivavtal för medlemsföretagen som i vårt fall bidrar
till uppdraget i ägardirektivet om att ”säkerställa en ekonomisk,
social och ekologisk långsiktig hållbar utveckling”.

Utarbetad av Ulf Rosén, Miljö‐ och säkerhetschef, HallandsHamnar

8 (av 22)

Systematiskt arbetsmiljöarbete
HallandsHamnar har de senaste åren arbetat intensivt med att
etablera och kommunicera ett ledningssystem, så väl internt som
externt, där systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är en väsentlig
del. Ledningssystemet består av flera delar där de avsnitt som
benämns driftföreskrifter är tillgängligt och offentligt publicerat.
Driftföreskrifterna är en viktig del i vår dialog med kunder som vi
interagerar med då vi utför våra tjänster i hamnarna.
Driftföreskrifterna nås från vår hemsida. I våra epost signaturer
finns även länkar för snabb åtkomst.

Våra prestationer skall bidra till uppfyllelse främst av följande
delmål:


Mål 8 ‐ Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
o 8.2 ‐ Främja ekonomisk produktivitet genom
diversifiering, teknisk innovation och uppgradering
o 8.3 ‐ Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet
o 8.4 ‐ Förbättra resurseffektiviteten i konsum och produktion
o 8.8 ‐ Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö
för alla

Hållbar industri och infrastruktur
Markhöjning
Hamnen i Halmstad har vid några stormar drabbats hårt. Hösten 2015, ett av de senaste
tillfällena, översvämmades stora delar av hamnen med avsevärda följdskador på hanterat gods.
Tillsammans med kunder
initierades ett projekt där
Länsstyrelsen i maj 2016
godkände en markhöjning.
Projektet omfattade 142 000 m2
som höjdes till + 3,0 möh samt
att de höjda ytorna även fick en
mur (+ 0,5 m; tot + 3,5 möh) till
skydd mot inkommande vågor.
Markhöjningen färdigställdes
hösten 2017.

Figur 1 – Biluppställningsplatser ses i bakgrunden är ytor som markhöjts (Kattegatt terminalen, Halmstad)
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Minskad användning av fossilt bränsle
Huvuddelen av den maskinpark, truckar och kranar, som används i hamnverksamheten har
förbränningsmotorer. Under 2019 påbörjades
försök med ökad användning av HVO som
under 2020 blev i större skala. Våra
förbättringar i CO2‐avtryck redovisas under
rubriken Klimatbokslut, sid 17 och framåt.
HallandsHamnar har som långsiktiga mål att vid
nyinvesteringar ersätta förbränningsdrivna
resurser med eldrivna maskiner.

Våra prestationer skall bidra till uppfyllelse främst av följande delmål:


Mål 9 ‐ Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
o 9.1 ‐ Skapa hållbara motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer
o 9.2 ‐ Främja inkluderande och hållbar industrialisering
o 9.4 ‐ Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

Minskad ojämlikhet
HallandsHamnar genomför årligen lönekartläggning i enlighet med gällande lagstiftning. Se även
under rubriken ”Jämställdhet och Kränkande särbehandling” sidan 13.

Våra prestationer skall bidra till uppfyllelse främst av följande delmål:


Mål 10 ‐ Minskad ojämlikhet
o 10.3 ‐ Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota diskriminering

Hållbar produktion
Produktion
En stor och viktig kund till HallandsHamnar är Stena Recycling som
importerar återvinningsmaterial via Halmstad, ett material som
sorteras på deras anläggning innan det säljs vidare som återvunnen
råvara. En stor del av detta exportflöde av sorterade råvaror passar
sedan våra kajer i Halmstad igen.

Avfallsmottagning
HallandsHamnar har en långt gående sortering av både vanligt avfall och farligt avfall.
Avfallslämning från fartyg står för majoriteten av den volym som hanteras. Läs mer under
rubriken ”Avfallsmottagning”, sid 14.

Våra prestationer skall bidra till uppfyllelse främst av följande delmål:


Mål 12 ‐ Hållbar konsumtion och produktion
o 12.4 ‐ Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall
o 12.5 ‐ Minska mängden avfall markant
o 12.7 ‐ Främja hållbara metoder för offentlig upphandling
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Social

HallandsHamnar har inarbetat de övergripande hållbarhetsmålen för de sociala målen i vår
”Code of Conduct” under rubrikerna








Miljö (11, 7)
Samhällsinvesteringar (11)
Hälsa, säkerhet och välbefinnande (3)
Personlig utveckling (4)
Security (16)
Att verka mot korruption och mutor (16)
Mångfald och inkludering (5)

Vad gör HallandsHamnar
Hållbara samhällen
Nivåhöjningen i Halmstad är kommenterad under rubriken ”Markhöjning”, sid 9. En
motsvarande anpassning för havsnivåhöjningar planeras vid den ”Nya Farehamnen” i Varberg.
Det nya hamnområdet kan ses längst till höger i bilden nedan.
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I ägardirektivet finns även ett uttalat uppdrag om att ”Bolaget ska i aktiv samverkan med
ägarkommunerna skapa långsiktigt hållbar utveckling och utgöra en regional motor för tillväxt
och utveckling av näringslivet. Bolaget ska, med logistikutvecklingen som bas, stärka de regionala
förutsättningarna för positiv utveckling av ägarkommunernas befintliga och tillkommande
företagsetableringar.

Våra prestationer skall bidra till uppfyllelse främst av följande delmål:


Mål 11 – Hållbara städer och samhällen
o 11.5 – Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer
o 11.A – Främja nationell och regional utvecklingsplanering

Hälsa
Sjuktalet i respektive terminal har under lång tid varit låga, och är ett fortsatt mål att de skall
förbli låga. Aktuell sjuknivå är något som Hallandshamnar följer upp bl.a. i samband vid
regelbundna möten i skyddskommittén. Sjukfrånvaron är i huvudsak korttidsfrånvaro och någon
enstaka långtidssjukskrivning.
Halmstad

Varberg
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Vi erbjuder våra anställda att via ett rullande schema, ¼ del av personalstyrkan varje år, att delta i
uppföljningsprogrammet ”Miljöprofilen” hos anlitad företagshälsovård. Resultat för gruppen som
helhet, ej individ, diskuteras sedan löpande på skyddskommittén. Där fattas även ev. beslut om
relevanta åtgärder för att stimulera våra anställda till hälsofrämjande åtgärder.

Våra prestationer skall bidra till uppfyllelse främst av följande delmål:


Mål 3 – God hälsa och välbefinnande
o 3.9 ‐ Minska antalet sjukdoms‐ och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och
föroreningar
o 3.A ‐ Genomför WHO:s ramkonvention om tobakskontroll

Utbildning
Genom avtal är vi ett av många företag som är med och finansierar TYA, en organisation som
erbjuder branschanpassade utbildningar. Vi ser aktivt se så att våra medarbetare deltar i lämpliga
utbildningar så som truckutbildningar, arbetsmiljökunskap, mm. Även utbildningar från andra
externa utbildare avropas vid behov. Exempel på andra utbildningar är inom miljö.

Utarbetad av Ulf Rosén, Miljö‐ och säkerhetschef, HallandsHamnar

12 (av 22)

Våra prestationer skall bidra till uppfyllelse främst av följande delmål:


Mål 4 ‐ God utbildning till alla
o 4.7 ‐ Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap

Fredliga samhällen
Security
Våra terminaler är sedan ISPS infördes 2004 en del av det globala sjöfartsskyddet. Vi arbetar
vidare med att stärka vår förmåga att vara en del av detta regelverk i takt med att nya hot dyker
upp. Vi har även ett tullsamarbete med Tullverket och har tecknat en ”Överenskommelse om
Samverkan Mot Tullbrottslighet (SMT)” och vi avser att fortsätta ha ett sådant avtal.

Våra prestationer skall bidra till uppfyllelse främst av följande delmål:


Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
o 16.4 ‐ Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans‐ och vapenflöde
o 16.5 ‐ Bekämpa korruption och mutor

Energi
Vi avser på sikt att öka vår andel med elektiskt drivna maskiner
från den nivå vi har idag. I befintlig maskinpark har vi påbörjat en
övergång till att i ökad utsträckning använda HVO100 och har
redan minskat vårt CO2 avtryck. Läs mer under rubriken
”Klimatbokslut”, sid 17.

Våra prestationer skall bidra till uppfyllelse främst av följande
delmål:


Mål 7 ‐ Hållbar energi
o 7.2 ‐ Öka andelen förnybar energi i världen

Inkludering
Jämställdhet och Kränkande särbehandling
HallandsHamnar har en fastställd policy mot Kränkande särbehandling som kommuniceras
internt, så väl som externt, via vår fastställda Code of Conduct. Vi tror att en inkluderande
arbetsplats som präglas av mångfald levererar bättre lösningar för kunden.

Våra prestationer skall bidra till uppfyllelse främst av följande delmål:


Mål 5 – Jämställdhet
o 5.1 ‐ Utrota diskriminering av kvinnor och flickor
o 5.5 ‐ Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande
o 5.6 ‐ Allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
o 5.B ‐ Stärk kvinnors roll med hjälp av teknik
o 5.C ‐ Skapa lagar och handlingsplaner för jämställdhet

Utarbetad av Ulf Rosén, Miljö‐ och säkerhetschef, HallandsHamnar

13 (av 22)

Miljö

HallandsHamnar har inarbetat de övergripande hållbarhetsmålen för de miljömässiga målen i vår
”Code of Conduct” under rubrikerna



Miljö (14, 15, 6)
Samhällsinvesteringar (13)

Vad gör HallandsHamnar
Utsläpp av föroreningar
Dagvattenutsläpp
I våra miljötillstånd finns krav på oljeavskiljare på en del av våra dagvattenutsläpp samt
egenkontrollprogram. Vi genomför och redovisar dessa årligen till tillsynsmyndigheten.

Avfallsmottagning
En kommersiell hamn är bunden av lagstiftning som kräver att hamnen tar emot fartygsgenererat
avfall. Mer om hur dessa regler ser ut och fungerar finns beskrivet i våra driftföreskrifter
publicerade på vår hemsida, se rubriken "Avfall från fartyg"….
I våra miljötillstånd finns också krav på hur vi skall
hantera avfallsmottagningen, en hantering vi redovisar
utfallet av i vår miljörapport. Mängden avfall som vi tar
emot från fartyg och lämnar vidare är mer än 95 % av
den totala mängden. Vi arbetar kontinuerligt med att
göra mottagningen effektiv. Ett exempel är våra
avfallsvagnar som vi kör upp till fartygssidan där
besättningen får sortera under vårt överinseende. Vår
”sortering” är för många nationaliteter en ny
upplevelse.

Våra prestationer skall bidra till uppfyllelse främst av
följande delmål:


Mål 14 ‐ Hav och marina resurser
o 14.1 ‐ Minska föroreningarna i haven

Ekosystem
De senaste åren har olika problem med invasiva arter uppmärksammats, arter som kan ha följt
med besökande fartyg i deras ballasttankar. Hamnen blir ”brottsplatsen” om fartyget hanterar
sitt ballastvatten på ett felaktigt sätt då last‐/lossning sker i hamnen.
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Det är dock inte hamnen som sätter vilka regler som gäller för barlastvatten. Kravet kommer från
att Sverige som land implementerat barlastkonventionen. Nedan citat från Transportstyrelsen.
FN:s internationella sjöfartsorgan (IMO) har beslutat om den internationella konventionen
för kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment
(barlastvattenkonventionen) som är i kraft sedan den 8 september 2017.
Sverige har tillträtt barlastvattenkonventionen och Riksdagen har beslutat om en
barlastvattenlag (2009:1165). Regeringen har även beslutat om en
barlastvattenförordning (SFS 2017:74) och Transportstyrelsen har beslutat om föreskrifter
om hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment (TSFS 2017:73).
Mer information, se https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Miljo‐och‐
halsa/Barlastvatten/Barlastvatten/

HallandsHamnar bidrar med information, så väl i våra driftföreskrifter som via muntlig
information i syfte att hjälpa fartygen att göra rätt.

Våra prestationer skall bidra till uppfyllelse främst av följande delmål:


Mål 15 ‐ Ekosystem och biologisk mångfald
o 15.8 ‐ Förhindra invasiva främmande arter i land‐ och vattenekosystem

Dricksvatten
Vatten är i Sverige en rättighet för fastighetsägare enligt lagstiftning att få del av till
självkostnadspris inom rimliga gränser. Vår försäljning vidare till fartyg begränsas dock inte av
detta så vi använder vår möjlighet att reglera priset och därmed vilka mängder som levereras.
Många anlöpande fartyg vill köpa dricksvatten då kvalitén på svenskt vatten generellt är
betraktad som hög och samtidigt prisvärd.
Våra terminaler är därför registrerade som livsmedelsdistributörer av dricksvatten och har ett
fastställt egenkontrollprogram för att kunna leverera vatten till fartyg i respektive terminal.
Under den senaste 5 års perioden har både uppmaningar om återhållsamhet och
bevattningsförbud från våra ägarkommuner beslutats att genomföras av våra leverantörer, LBVA
och VIVAB. Vi som ”vidareförsäljare” anpassar därför kontinuerligt vårt pris till fartyg som
önskar få leverans så att våra ”kunder” betraktar vår råvara så exklusiv som den bör vara och
därmed håller förbrukningen inom rimliga gränser.
Halmstad
Färskvatten till fartyg:

2020
2730 m3

2019
3157 m3
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Varberg
Färskvatten till fartyg:

2020
3454 m3

2019
4090 m3

600
400

Summa

200
0
jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov
2019
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2020

Våra prestationer skall bidra till uppfyllelse främst av följande delmål:


Mål 6 ‐ Rent vatten och sanitet för alla
o 6.1 ‐ Säkert dricksvatten för alla
o 6.4 ‐ Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning

Markhöjningsprojekt
Vid all framtida planering av terminalytor finns de erfarenheter med som gjorts, bl.a. i samband
med höststormen 2015. Läs mer under rubriken ”Markhöjning”, sid 9 och rubriken ”Hållbara
samhällen” sid 11.

Våra prestationer skall bidra till uppfyllelse främst av följande delmål:
 Mål 13 ‐ Bekämpa klimatförändringarna
o 13.1 ‐ Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till
klimatrelaterade katastrofer
o 13.2 ‐ Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering
o 13.3 ‐ Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar
o 13.B ‐ Främja mekanismer för att höja förmågan till klimatrelaterad planering
och förvaltning

Mål 17: Genomförande och partnerskap
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för
hållbar utveckling

Aktuella delmål
Våra prestationer skall bidra till uppfyllelse främst av följande delmål:


Mål 17 ‐ Genomförande och partnerskap
o 17.6 Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och
innovation

Vad gör HallandsHamnar
Genom att aktivt göra de bidrag som redovisats ovan på ett effektivt sätt så skall HallandsHamnar
bidra till att de övergripande målen uppfylls.
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Klimatbokslut
Inledning
Ett klimatbokslut är en viktig utgångspunkt för en klimateffektiv affärsutveckling.
Huvuduppgiften för ett klimatbokslut är inte att jämföra sig med andra produktionsalternativ för
de efterfrågade nyttigheterna i samhället utan att vara ett verktyg för hur man inom företagets
egen verksamhet kan bidra till att minska klimatpåverkan. Det finns alltid en potential till
förbättring och med hjälp av kommande års klimatbokslut kan effekterna av ytterligare
åtgärder följas upp och redovisas.
Det finns ett flertal olika verktyg och metoder att beräkna utsläpp och gemensamt är att de alla
bygger på modeller/antagande. En jämförelse mellan olika beräkningar kan därför visa på
väldigt olika resultat. För bedömning av våra egna framsteg, respektive tillkortakommande, så är
det viktigt att beräkningarna över tid (olika år) utförs på ett enhetligt sätt.
HallandsHamnar eftersträvar hela tiden enkelhet och har därför exkluderat utsläpp som är
förhållandevis små eller som vi inte kan påverka. I den kontexten har vi valt en egen
sammanvägd redovisningsmodell anpassad efter vår verksamhet som vi bedömer att vi över tid
kan hålla ihop så att vi kan jämföra resultaten år från år.
Utöver ovanstående finns ytterligare ett perspektiv för vårt klimatbokslut att uppfylla, i många
avseende också ett viktigt perspektiv, vilket är att redovisa fakta och underlag för vår externa
kommunikation.

Några förklaringar
Utsläpp och emissioner omräknas till Koldioxidekvivalenter (CO2e), där koldioxidekvivalenter är
ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser har olika förmåga
att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning. Redovisning av utsläppsberäkningar bygger
ofta på något som benämns Greenhouse gas protocol.
Greenhouse gas protocol (GHG‐protokollet) föreskriver att resultaten bör presenteras i tre
grupper, Scope 1‐3. Om man vill presentera även ”undvikna emissioner” ska detta göras i en
separat grupp (Undvikna utsläpp).





”Scope 1” belyser direkta utsläpp från den egna verksamheten,
”Scope 2” belyser indirekta utsläpp sås om köpt energi och
”Scope 3” belyser övriga indirekta utsläpp som företaget orsakar.
”Undvikna utsläpp”, i denna kategori redovisas de utsläpp som undviks

HallandsHamnar har valt att beskriva klimatbokslutet utifrån denna indelning.
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Innehåll och hur vi tagit fram vårt klimatbokslut
Allmänt
Redovisningen sker först indelat per bolag




HallandsHamnar Halmstad AB
HallandsHamnar Varberg AB
HallandsHamnar AB

Samt avslutas med en sammanfattande gemensam redovisning. Respektive redovisning är
indelad i följande avsnitt:





Påverkan från bränsle till förbränningsmotorer (”Scope 1”)
Köpt energi (”Scope 2”)
Tjänsteresor (”Scope 3”)
Avfallsåtervinning (”Undvikna utsläpp”)

Påverkan från drivmedel till förbränningsmotorer
HallandsHamnar har valt att beräkna våra totala CO2 utsläpp utifrån vår totala förbrukning av
bränsle multiplicerat med den WTW‐koefficient som våra leverantörer uppgett2 för respektive
bränsle. De WTW‐värden som använts i beräkningarna är redovisade av respektive leverantör per
typ av bränsle:
Leverantör3
CircleK
Ecopar
PS‐Olja
PS‐Olja
PS‐Olja
Qstar/Swea Energi
Qstar/Swea Energi

Qstar/Swea Energi
Qstar/Swea Energi
Qstar/Swea Energi
Qstar/Swea Energi

Bränsle
Miles diesel
Ecopar
Eldningsolja
HVO 100
Bensin 95/98
Diesel MK1 (100% fossilt för jämförelse)
Diesel MK1
(inkl biokomponenter enl
hållbarhetskriterier)
FAME (RME)
HVO100 (Neste MY förnyelsebar diesel)
Bensin MK1 E5
E85

WTW Co2ekv kg/liter
2,83
1,489
2,64
0,34
2,85
3,319
2,686

1,09
0,312
2,97
0,74

Beräkningarna har sedan använt följande formel:


2

3

Drivmedelsförbrukning (liter) * Utsläpp av CO2e (kg/per liter) drivmedel = Mängden
CO2e (kg)

En reflektion vid denna inhämtning är att de värden som uppgetts i olika samtal även hos leverantörer inte alltid är
en exakt vetenskap. Med det inte sagt att de är vilseledande men processen att ta fram värdena är komplex, så
komplex att det är enkelt att göra fel. Viktigt i den processen därför att titta mer på den egna processen om framsteg
än att hävda exakt beräknade värden.
Alla leverantörer sammanställer sina data under Q1 för leveranser gjorda 2020. Dessa rapporteras sedan till
Energimyndigheten. Därefter sammanställer de inkomna data. Utifrån den rapporten får leverantörerna sedan
siffrorna för emissionsfaktorer. Normalt brukar den rapporten var klar i maj men för 2019 kom den inte förrän i
oktober. Uppgifter i tabellen avser därför 2019 (tills annat kan användas som underlag).
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Begreppet WTW4
Vid jämförelser av utsläpp av koldioxid (CO2) från
förbränningsmotorer är det viktigt att skilja på CO2 i avgaserna
och nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser, s.k.
livscykelutsläpp.
En biltillverkare anger normalt mängden CO2 som släpps i
avgasröret och är ett mått på energieffektiviteten i motorn.
Detta mått benämns även som CO2 tailpipe (TTW – Tank To
Wheel). Inkluderas även en bedömning av vilket tillskott av
CO2 som ges av valt bränsle så benämns detta med ett WTW‐
värde (WTW – Well To Wheel).
Begreppen i sammanfattning:



CO2 tailpipe mängden CO2 i avgaserna per liter
CO2 WTW visar nettotillskottet av växthusgaser per liter

Elbilar har låg nettoutsläpp av klimatpåverkande ämnen, hur låga de blir beror på hur elen man
laddar bilen med har producerats. El från kolkraft har högre klimatpåverkan än förnybar el från
till exempel vattenkraftverk eller vindkraftverk.

Tjänsteresor
Naturvårdsverket har en hemsida där metoder och hänvisningar finns till möjligheter att
”Beräkna dina klimatutsläpp”5.
Vår påverkan från tjänsteresor som varit flygresor kommer sannolikt att beräknas i kommande
bokslut med hjälp av ”ICAO:s Carbon Emissions Calculator”6. I detta bokslut har vi exkluderat den
beräkningen då vi behöver förbättra vår egen interna rutin hur vi sammanställer de resor som
genomförts. Resor under 2020 har dock varit rejäl begränsade pga. den pågående pandemin.

Avfallsåtervinning
En kommersiell hamn är enligt föreskrift skyldig att ta emot fartygsgenererat avfall. Den mängd
avfall som tas emot från fartygen är dimensionerande för terminalernas avfallshantering.
Mängden avfall som tas emot från fartyg är mer än 95 % av det avfall som lämnas vidare till
återvinningsföretag.
Respektive terminal skall vart tredje år redovisa och få fastställt en godkänd avfallshanteringsplan
hos Transportstyrelsen. Fram till år 2020 har terminalerna även varit skyldig att varje år redovisa
en avfallsrapport. Kravet har slopats men ett nytt krav har tillkommit under år 2020 där en
löpande rapportering enligt avfallsförordningen gällande farligt avfall skall ske till
Naturvårdsverket. Läs mer i våra driftföreskrifter på följande länk,
https://handbooks.simployer.com/sv‐se/article/100643?sasid=33a03434‐e8b2‐4057‐8d61‐
40780375de85
Det sorterade avfallet skapar en utsläppsbesparing, benämnt ”undvikna emissioner”, som
redovisas för respektive terminal.

4
5
6

Faktaunderlag inkl bild hämtat bl.a. från https://www.miljofordon.se/bilar/miljoepaaverkan/koldioxidutslaepp‐och‐
livscykelperspektiv/
https://www.naturvardsverket.se/Stod‐i‐miljoarbetet/Vagledningar/Luft‐och‐klimat/Berakna‐dina‐klimatutslapp/
https://www.icao.int/environmental‐protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
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HallandsHamnar Halmstad AB
Scope 1 – Direkta utsläpp
Övervägande andel av maskinparken, kranar och truckar, har förbränningsdrivna motorer. Utöver
det finns ett antal fordon som används för interna förflyttningar. Allt bränsle som används för
dieseldrivna fordon i Halmstad är sedan år 2019 HVO 100.
År
2019

2020

Förbrukare
Bränsle till arbetsmaskiner (Diesel):
Varav kran
Varav fordon
Anläggning – Uppvärmning
Bränsle7 till arbetsmaskiner (HVO100):
Varav kran
Varav fordon
Anläggning – Uppvärmning

Volym (m3)
674
255
419
8,2
615
222
393
7,5

WTW
2,97

Co2ekv kg
2 003 562

2,64
0,34

21 648
209 100

2,64

19 800

Scope 2 – Indirekta utsläpp


År
2019
2020

El levereras av HEM, el som är 100 % fossilfri, dvs 0 kg CO2.
Fjärrvärme levereras av HEM8, där wtw är 82,6 g CO2/kWh.
Förbrukare
El
Fjärrvärme
El
Fjärrvärme

Förbrukning (kWh)
2 420 846
362 000
2 237 438
340 000

WTW (g/kWh)
0
82,6
0
82,6

Co2ekv kg
0
29 901
0
28 084

Scope 3 – Övriga utsläpp
Personalen är anställd i HallandsHamnar AB och belastningen från tjänsteresor redovisas i detta
bolag.

Undvikna utsläpp –
Avfallsmottagning
Bolaget har tagit emot avfall från fartyg,
och viss mängd från egen verksamhet, och
sorterat lämnat detta till:

Stena Recycling AB
Hanteringen har inneburit en
utsläppsbesparing på 188 215 kg.

7

HallandsHamnar Halmstad AB använder sedan 2019 HVO 100.

8

Siffran uppgiven i epost från HEM 2021‐03‐01 och avser år 2019. Senare siffror ej klara
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HallandsHamnar Varberg AB
Scope 1 – Direkta utsläpp
Övervägande andel av maskinparken, kranar och truckar, har förbränningsdrivna motorer samt
ett antal arbetsfordon som används för interna förflyttningar. Bränsle som används för
dieseldrivna fordon, exklusive kranar, är sedan årsskiftet 2019/20 HVO 100. Mindre mängder
Ecopar används till vissa maskiner, speciellt i lågt liggande utrymmen så som i lastrum på fartyg.
År
2019

2020

Förbrukare
Bränsle till arbetsmaskiner – Diesel B5
Bränsle till kranar – Diesel B5
Ecopar
Bränsle9 till arbetsmaskiner (HVO100)
Bränsle till kranar – Diesel B7
Ecopar

Volym (m3)
343
207
3,5
333,7
205,4
7,6

WTW
2,97
2,97
1,489
0,312
2,686
1,489

Co2ekv kg
1 018 710
614 790
5 212
104 128
551 841
11 310

Scope 2 – Indirekta utsläpp



År
2019
2020

El levereras av Varbergs Energi AB, el som är
100 % fossilfri, dvs 0 kg CO2.
Uppvärmning sker via fjärrvärmepanna som
hanteras av Varbergs Fastighets AB (VFAB).
Pannan eldas med träpellets.
Förbrukare
El
Pelletspanna
El
Pelletspanna10

Förbrukning (kWh)
773 691
534 100
751 393
467 000

WTW (g/kWh)
0

Co2ekv kg
0

0

0
8 600 11

Scope 3 – Övriga utsläpp
Personalen är anställd i HallandsHamnar AB och belastningen från tjänsteresor redovisas i detta
bolag.

Undvikna utsläpp – Avfallsmottagning
Bolaget har tagit emot avfall från fartyg, och viss
mängd från egen verksamhet, och sorterat lämnat
det till:

Stena Recycling AB
Hanteringen har inneburit en utsläppsbesparing på
44 450 kg

9

HallandsHamnar Varberg AB använder sedan årsskiftet 2019/20 HVO 100.

10

Varbergs Fastighet (VFAB) ansvarar för pelletspanna som försörjer lokaler där HallandsHamnar Varberg AB och bl.a.
Derome Timber är hyresgäster. Via undermätare avläser fastighetsvärden en energimätare som debiteras
HallandsHamnar Varberg så som hyresgäst.
11
Uppgiften levererad av Varbergs Fastighet 2021 som är hyresvärd till HallandsHamnar Varberg AB och är den som
hanterat pannan. Vårt avtryck har de beräknat med hjälp av verktyget CEMAsys (läs mer om verktyget på
https://www.mindk.com/work/cemasys/)

Utarbetad av Ulf Rosén, Miljö‐ och säkerhetschef, HallandsHamnar

21 (av 22)

HallandsHamnar AB
Scope 1 – Direkta utsläpp
Utsläpp saknas. Bolaget är enbart ett personalbolag vars personal hyrs ut till HallandsHamnar
Halmstad AB och HallandsHamnar Varberg AB.

Scope 2 – Indirekta utsläpp
Inga inköp av energi sker i HallandsHamnar AB.

Scope 3 – Övriga utsläpp
Följande tjänsteresor har genomförts under 202012
År
Resa med
Bränsle
Volym (m3)
WTW
Co2ekv kg
13
2020
Förmånsbilar
Diesel
11,4
2,83
32 300
I kommande redovisningar kommer även tjänsteresor med flyg och tåg att redovisas.

Undvikna utsläpp – Avfallsmottagning
All hantering av avfall finns i respektive terminal.

HallandsHamnar – Klimatbokslut 2020 i sammanfattning

Scope 1
Scope 2
Scope 3
Undvikna utsläpp

HallandsHamnar
Halmstad AB
228 900 kg14
28 804 kg
‐
‐ 188 215 kg

HallandsHamnar
AB
‐
‐
32 300
‐

HallandsHamnar
Varberg AB
667 280 kg15
8 600
‐
‐ 44 500 kg

Förklaring (se även sid 18)





Påverkan från bränsle till förbränningsmotorer (”Scope 1”)
Köpt energi (”Scope 2”)
Tjänsteresor (”Scope 3”)
Avfallsåtervinning (”Undvikna utsläpp”)

12

Mängden resor är påverkade av pandemin

13

Redovisningen avser resor i tjänsten. Fordonen har haft en snittförbrukning på 0,62 l/mil

14

Under 2020 minskade CO2 avtrycket med 88,7 %

15

Under 2020 minskade CO2 avtrycket med 59,3 %
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