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Kund: 
Avtalsperiod: 
Leveransomfattning: 
Säljare: 

AB Stadex  
2020-01-01 – 2020-12-31 
8 519 MWh 
Göran Jennfors 

Översikt och användning 
El från vattenkraft med EPD  
 
Tack för att ni valt miljövarudeklarerad el från vattenkraft. 
Vattenkraften är en förnyelsebar energikälla och en viktig 
stomme i det svenska energisystemet. Som elproducent 
tycker vi att det är viktigt att ha kunskap om elens totala 
miljöpåverkan genom hela livscykeln och vi har därför 
genomfört livscykelanalyser inom vår nordiska 
kraftproduktion sedan 1993. Vi har även valt att kvalitets-
säkra de miljödata som vi har fått fram genom våra livs-
cykelanalyser genom att EPD®-märka vår el. Detta för att vi 
vill erbjuda er som kund insyn och skapa transparens 
gällande miljöpåverkan. Genom ert val av miljödeklarerad el 
får ni tillgång till kvalitetssäkrad miljödata som bland annat 
kan användas i kommunikation med kunder, i er årliga 
hållbarhetsrapportering eller för att rapportera miljödata i 
andra system såsom BREEAM, LEED och ISO 14001.  

Så använder ni miljöredovisningen  
 
Idag ställs allt högre krav på transparens och redovisning. 
Den miljödata som presenteras i denna sammanställning 
kan med fördel användas för att exempelvis uppfylla krav i 
olika rapporteringssystem och detta underlag är därför 
anpassat så att ni som kund lätt ska kunna använda den för 
de vanligaste syftena. För att göra vidare analyser av bl.a. 
miljöpåverkan – logga in på  
https://energysiteplus.vattenfall.se/ 
  

 

Miljödata för rapportering enligt 
Greenhouse Gas Protocol  
 
Nedan finner ni redovisning av Scope 2-utsläpp för er 
leveransomfattning. Denna redovisning är i enlighet med 
Greenhouse Gas Protocol och kan användas för 
rapportering till t.ex. CDP eller för hållbarhetsrapportering 
enligt GRI. Scope 2-värdet inkluderar endast direkta 
utsläpp från produktionen. Livscykeldata för övriga delar av 
livscykeln redovisas enligt GHG protocol som Scope 3.  
 

Er leveransomfattning 8 519 MWh innebär: 

Energirelaterade utsläpp Market- 
based 

Location-
based Enhet 

Scope 2-utsläpp av 
växthusgaser 0,0 14 580 kg  

CO2-ekv 

Tabell 1: Scope 2 utsläpp för er leveransomfattning. 

Miljödata för hållbarhetsredovisning  
 
Du som redovisar enligt GRI använder utsläppsdata i din 
hållbarhetsredovisning. På samma sätt som CDP så utgår GRI 
från Scope 1, 2 och 3 och de regler som fastställs i 
Greenhouse Gas Protocol, se uppgifter ovan. Livscykeldata i 
tabell 2 på nästa sida kan med fördel användas i den 
beskrivande delen av hållbarhetsredovisningen (icke-finansiell 
information).   

Miljödata för egna livscykelanalyser  
 
Data från livscykelanalyser ger underlag för att förstå sin 
verksamhets totala miljöpåverkan. Tabellen på nästa sida  
redovisar elens fulla miljöpåverkan genom hela livs- 
cykeln för olika miljöparametrar. Denna data kan bland  
annat användas för egna livscykelanalyser.  

  

Miljö- och 
hållbarhetsmål

Global Reporting
Initiative (GRI)

Varumärke

Carbon Disclosure (ex CDP), 
klimatkompensation

Miljö- och 
energiledningssystem

Byggnadsstandarder 
Ex. LEED, BREEAM

https://energysiteplus.vattenfall.se/


 

 

Årlig sammanställning av livscykeldata 
 
  Genererat Levererat Enhet 
Leveransomfattning EPD el per år 1 251 1 215 MWh 

Resursanvändning       

Material, icke förnybart 309 1 100 kg 

Material, förnybart 302 332 kg 

Energiråvaror, icke förnybart       

Kol, olja, naturgas 558 055 1 377 845 g TS (torrsubstans) 

Uran i malm 2 4 g 

Energiråvaror, förnybart       

Biobränsle 28 57 g TS (torrsubstans) 

Potentiell energi till vattenkraft 4 986 592 5 136 290 kWh 

Solel 11 13 kWh 

Vindkraft 24 33 kWh 

Förbrukning av återvunnet material 75 77 kg 

Vattenförbrukning 22 103 34 003 kg 

Utsläpp       

Växthusgaser totalt 10 435 12 759 kg CO2-ekv. (100 år) 

Koldioxid 10 264 12 309 kg 

Försurande substanser totalt 7 21 kg SO2-ekv. 

Kväveoxider 4 10 kg 

Svaveldioxid 3 13 kg 

Stoft/partiklar 2 12 kg 

Kolväten som kan ge marknära ozon 1 2 kg eten-ekv. 

Övergödande ämnen totalt 138 149 kg PO43--ekv. 

COD  (Chemical Oxigen Demand)  6 322 6 515 kg 

Kväveoxider 4 10 kg 

Toxiska och andra substanser       

Arsenik 6 38 g 

Bly 21 51 g 

Dioxin 0 0 mg 

PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) 10 17 g 

Avfall och biprodukter       

Radioaktivt avfall 0,000 0,000 m3 

Farligt avfall, ej bränslerelaterat 5 40 kg 

Material till återvinning 499 527 kg 

Tabell 2: Elens fulla miljöpåverkan genom hela livscykeln för olika miljöparametrar. Begreppsförklaring på nästa sida.  
  



 

 

Begreppsförklaring 
                          Greenhouse Gas  
                          Protocol, CDP och GRI  
 
Greenhouse Gas Protocol är den internationellt mest 
vedertagna metoden för att beräkna växthusgasutsläpp 
och används som bas i så gott som alla standarder 
världen över. Greenhouse Gas Protocol används till 
exempel som bas för redovisning inom Carbon 
Disclosure Project (CDP) och i delar av hållbarhets-
rapportering enligt Global Reporting Initiative (GRI). 
 
Vattenfall är en supporter till CDP vilket innebär att vi 
redovisar våra klimatutsläpp årligen i enlighet med 
angiven standard, och att vi också uppmuntrar våra 
kunder att göra detsamma. 

Scope 1, 2 och 3  
 
Både Scope 1, 2 och 3 används där redovisning sker 
enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol, som både 
CDP och GRI bygger på i dessa delar.  
 
Scope 2 omfattar utsläpp av växthusgaser som sker 
indirekt genom konsumtion av köpt el, värme och kyla. 
Med indirekta utsläpp menas de utsläpp som uppstår 
som en konsekvens av aktiviteter/konsumtion av det 
rapporterande företaget/organisationen men som 
inträffar vid källor ägda av andra företag (i detta fall 
Vattenfalls anläggningar). Scope 2-värdet utgår från 
generad el, dvs utan nätförluster. 
 
Scope 3 omfattar era andra indirekta utsläpp av 
växthusgaser som uppstår genom konsumtion av t.ex. 
material, varor, bränslen, transporter med fordon som 
inte ägs av företaget samt el-relaterade utsläpp som 
inte ingår i Scope 2 (till exempel nätförluster) m.m.  
 
Scope 1 omfattar era egna direkta utsläpp av 
växthusgaser. Med direkta utsläpp menas de utsläpp 
från källor som ägs av er, och är därmed inte kopplade 
till elleveransen och Vattenfall. 

Market-based & location-based  
 
Företag som rapporterar enligt Greenhouse Gas 
Protocol (CDP etc.) ska rapportera sina utsläpp både 
enligt market-based och location-based. Market-based 
visar en allokering av miljövärden baserat på det val av 
ursprungsmärkning som du som kund har avtalat. 
Location-based visar som en jämförelse vad utsläppen 
hade varit med den nationella produktionsmixen. 
Emissionsfaktorn för location-based är baserad på 
nationell genomsnittlig koldioxidintensitet (källa: AIB). 
Både market-based och location-based motsvarar 
genererad el (exklusive nätförluster).  
 

Genererat & levererat  
 
Skillnaden mellan levererat och genererat handlar om 
nätförluster. Med levererat avses resursåtgången och 
de utsläpp motsvarande produktionen av den el som 
faktiskt levererades till kunden och då inkluderas de 
utsläpp motsvarande den mängd el som förlorades på 
grund av nätförluster och effektivitetsförluster i 
omvandlingen. Med genererat avses endast resurs-
åtgången och de utsläpp motsvarande produktionen av 
den elen i kraftverket. Vi har valt att redovisa både 
genererat och levererat och i den årliga 
sammanställningen för att öka transparensen och för 
att olika kunder efterfrågar olika data för olika syften. 
Genererat används t.ex. i redovisningar som bygger på 
GHG Protocol (blir då uppdelat på kundens Scope 2 
och Scope 3) medan levererat ska användas om 
kunden ska göra en egen livscykelanalys eller EPD. 

 

     

Elens utsläpp 
Elens CO²-utsläpp 

genom livscykeln kan 
delas upp i följande 

kategorier: 

Konstruktioner, 
infrastruktur, 

bränsle,  
transporter etc 

Utsläpp från 
produktionen i 

kraftverket 

Nätförluster. 
omvandlings- 

förluster 

Nedmontering  
och 

avfallshantering 

 
    

Redovisning av data 
Så här ska elens 

utsläpp redovisas 
enligt Greenhouse 

Gas Protocol:  
Scope 3 Scope 2 Scope 3 Scope 3 



 

 

Om EPD®-systemet  
El med EPD® för transparens  
 
EPD står för Environmental Product Declaration och  
är ett system som erbjuder objektiv, kvalitetssäkrad  
och jämförbar information om miljöprestanda i enlighet 
med ISO 14025.  
 
I en EPD® redovisas många parametrar bl.a. utsläpp  
till luft, mark och vatten, resursförbrukning och avfalls- 
mängder för produktens hela livscykel. För el- och 
värmeproduktion ska även miljörisker och radiologi 
redovisas liksom påverkan på växter och djur. 
Vattenfalls el deklareras inom det Internationella  
EPD® systemet som bygger på vedertagen veten- 
skaplig metodik och följer EPD® systemets regler. 
Metodiken ger en objektiv beskrivning utan värderingar 
av vad som är bra eller dåligt för miljön och är öppet  
för alla produkter och tjänster. För varje produktgrupp 
finns produkt- och kategoriregler vilka tas fram 
gemensamt i en process där alla intressenter bjuds in. 
Reglerna godkänns och fastställs av Internationella 
EPD® systemet. 
 
 
 
 
Genom att elen är miljödeklarerad i enlighet med  
EPD® systemet kan du som kund känna dig trygg i  
att vår redovisning av miljöpåverkan är 
 
Objektiv – EPD® systemet bygger på vetenskapligt 
accepterade metoder för livscykelanalyser (LCA) enligt 
ISO-standarderna 14040 och 14044. Systemet hjälper 
därmed till att styra miljöarbetet mot de mest materiella 
miljöaspekterna. 
 
Neutral – Systemet är befriat från värderingar och 
förutbestämda kravnivåer vilket medför att systemet  
är öppet för alla produkter och tjänster. 
 
Kvalitetssäkrad – Varje EPD® kontrolleras och 
godkänns av en oberoende och kompetent part och 
följs upp löpande för att säkerställa att data är 
relevanta.  
 
Jämförbar – i och med att deklarationen följer upp- 
ställda produktkategoriregler för hur miljöpåverkan från 
el ska beräknas och redovisas. 
 
Adderbar – Uppgifterna i en EPD® kan överföras i 
annan EPD® eftersom regelverket för redovisning är 
standardiserat. 

EPD® för el från Vattenfall  
 
Vattenfall har tagit fram miljödeklarationer för vatten-, 
vind- och kärnkraft. EPD® för vattenkraft inkluderar 
byggande, rivning, drift och underhåll av kraftverk med 
en teknisk livslängd om 60 år för maskineriet och 100 år 
för dammar. Alla miljödeklarationer beskriver även 
miljöpåverkan från distribution av el, vilket innefattar 
byggande, rivning, drift, underhåll av elnäten och 
överföringsförluster. 
 
På Vattenfall använder vi livscykelanalyser för att öka 
vår resurseffektivitet, reducera vår klimatpåverkan samt 
minska påverkan på natur och biologisk mångfald.  
Vårt arbete med livscykelanalyser är en viktig grund  
för vårt systematiska miljö- och hållbarhetsarbete. 
 
Inom Vattenfall vattenkraft bedrivs även flera miljö-  
och forskningsprojekt för att minska vattenkraftens 
miljöpåverkan. På vår hemsida kan ni exempelvis  
läsa mer om olika restaureringsprojekt samt hur vi  
arbetar med värnområden för att skydda värdefulla 
naturområden och skyddsvärda arter.  
 
 
 
 
 

 
 


